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หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

โรงเรียนบานวังสารภี  

พุทธศักราช .... 

ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานวังสารภี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตั้งอยูริมถนน

สาย กาญจนบุรี – อูทอง ในเขตหมูบาน หมูที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

๗๑๐๐๐ มีเนื้อที่ ๔ ไร ๓ งาน ๗๔ ตารางวา กอตั้งโดยนายอำเภอเปนผูจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๘๓ 

กอนดำเนินการปลูกสรางอาคารเรียน สภาพโดยทั่วไปเปนปามีวังน้ำลึก มีตนสารภีขึ้นอยูเปนจำนวนมากจึงให

ชื่อวา “วังสารภี” มีเขตพื้นที่บริการ  ๕  หมูบาน  ไดแก หมู ๔ , หมู ๗ , หมู ๘ , หมู ๙ , หมู ๑๓ เปดสอนตั้งแต 

ระดับชั้นอนุบาลปท่ี ๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จำนวน ๘ หองเรียน  
 

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร 

 ๑. ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

          ระดับอนุบาล 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน จำนวนหอง ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ 

อนุบาล ๓ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒ 

รวม ๒ ๒๔ ๑๗ ๔๑ 
 

          ระดับประถมศึกษา 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน จำนวนหอง ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๑๒ ๑๗ ๒๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๘ ๑๖ ๒๔ 

รวม ๖ ๖๓ ๗๓ ๑๓๖ 
 

 ๒. ขอมูลบุคลากร 

  ๒.๑ ขาราชการคร ู

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

๑ นายยงยทุธ  ไกรบำรุง ผอ. ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๒ นางสุภา กลัวผิด ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย 

๓ นางสาวธีริศรา  วเิศษวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโน/การบริหาร 

๔ นางมณีวรรณ เหลี่ยมจงกล ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา 
 

 



 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

๕ นางโชติรส   อยูสุข ครู ชำนาญการพิเศษ คบ. คหกรรม 

๖ นางสาวธดิารัตน  เพิกเฉย ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

๗ นายธนวิทย   ทองกวาว ครู  คบ. คอมพิวเตอร 

๘ นางสาววชิุดา   เครืออยู คร ู คบ. ศิลปะ 

๙ นางสาววภิาวี  รวมชาต ิ คร ู คบ. ปฐมวัย 

๑๐ นางสาวสภุัทรา  คชรตัน ครูผูชวย วท.บ. ฟสิกส 
 

  ๒.๒ พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 

๑ นายชานนท   แสงแกว พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ 
 

  ๒.๓ ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีธุรการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 

๑ นางสาวศรัญญา หม่ืนสกดดี ครูอัตราจาง คบ. คอมพิวเตอร 

๒ นางสาวอรพิณ  อุทัยนิตย ครูอัตราจาง คบ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๓ น.ส.นันทนา  ครุฑสุวรรณ วิทยากรภายนอก บธ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๔ นายณัฐกาญจน  ศรีจันทร เจาหนาท่ีธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๓. ขอมูลดานอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและการใช 

 ๓.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๖ หลัง  ไดแก อาคารเรียน ๒ หลัง  อาคารอเนกประสงค 

๒ หลัง สวม ๓ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง 

 ๓.๒ จำนวนหองเรียนท้ังหมด ๘ หอง 

๓.๓ มีหองสมุดมีขนาด ๙ X ๖ ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด ๒,๙๑๐ เลม จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดใน

ปการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๑๒ คน ตอ วันคิดเปนรอยละ ๖.๖๓ ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๓.๔ โรงเรียนมีหองคอมพิวเตอร จำนวน ๑ หอง  

 ๓.๕ แหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองพยาบาล หองสหกรณ  

หองวิทยาศาสตร  แปลงเกษตร อาคารอเนกประสงค หองประชุมคุณครู 

 ๓.๖ แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานเขาพุราง วัดอุดมมงคล  

(วัดเขานอย) วัดเขาเม็งอมรเมศร วัดเขาตองเมืองลับแล หอประวัติศาสตรพระสังฆราช หองสมุดเฉลิมพระ

เกียรติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี สุสานทหารสัมพันธมิตรสุสานทหารสัมพันธมิตร สะพานขามแมน้ำแคว  

พิพิธภัณฑอักษะและเชลยศึก ถนนปากแพรก หางบิ๊กซี หางยงเฮาส 

 



 ๓.๗ ขอมูลคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

  - เพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

  - เพ่ือการจัดการเรียนรู 

  - เพ่ือการประเมินผล 

ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอร 

และเครื่องพิมพ 

อนุบาล ประถมศึกษา สำนักงานฯ รวม 

คอมฯ Printer คอมฯ Printer คอมฯ Printer คอมฯ Printer 

๑. เพ่ือการบริหารจดัการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอรสวนอ่ืนๆ) 

- - - - ๓ - - - 

๒. เพ่ือการจดัการเรียนรู - - - - - - - - 

    - เครื่องคอมพิวเตอรหองเรียน - - ๒ - - - - - 

    - เครื่องคอมพิวเตอรหองคอมฯ - - ๑๕ - - - - - 

๓. เพ่ือการประเมินผล (หองทะเบียน) - - - - - - - - 

รวม - - ๑๗ - ๓ - - - 
 

 ๔. ขอมูลบริบทระดับทองถิ่น ชุมชน 

     ๔.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนท่ีราบ ชานเมืองกาญจนบุรี มีประชากรประมาณ 

๒๖,๕๘๔ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ศูนยการคาโรบินสันกาญจนบุรี หางไทวัสดุ และหาง 

ยงเฮาสอยูตรงขามโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทำไร คาขาย หาของปาและรับจางท่ัวไป 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ       

          ๔.๒ ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจางท่ัวไป สวน

ใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ประมาณ ๓๐,๐๐๐ – 

๓๖,๐๐๐ บาท/คน/ป จำนวนคนเฉลีย่ตอครอบครัว ๔ คน 

 ๔.๓ โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส  

  โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรม ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการสนับสนุน สื่อ/

เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพจากหนวยงานตนสังกัด สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอจำกัด 

  สถาบันครอบครัวขาดทักษะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จึงสงผลใหนักเรียนขาดความรับผิดชอบและ

ความกระตือรือรน ผูปกครองเปนคนตางดาว สงผลใหเกิดปญหาทางดานการใชภาษาในการสื่อสาร มีการนำ

เทคโนโลยีไปใชในทางท่ีผิดและไมนำไปใชพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 

 ๕. ขอมูลบริบทระดับพ้ืนท่ี จังหวัด “กาญจนบุรี เมืองแหงความสุข” 

  กาญจนบุรีเปนดินแดนท่ีมีความเปนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร โดยพบหลักฐานดาน

โบราณคดี เชน เครื่องมือหินกะเทาะยุคหินใหมและยุคโลหะ โครงกระดูกมนุษย ภาชนะดินเผาเครื่องประดับ 



ภาพเขียนสีบริเวณผนังถ้ำ โลงศพตามถ้ำเพิงผาและตามลำน้ำแควนอย แควใหญและลุมแมน้ำแมกลอง 

  จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีจังหวัดอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 

๑๒๙ กิโลเมตร ตามเสนทางสายนครปฐม - บานโปง มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

ระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร ประกอบดวยชองทางเขาออกตามธรรมชาติ ประมาณ ๔๓ ชองทาง 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ  จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

ทิศใต   ติดตอกับ  จังหวัดราชบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

คำขวัญ  “แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมน้ำแคว แหลงแรน้ำตก” 

วิสัยทัศนของจังหวัดกาญจนบุรีในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

“ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดลอมดี สินคาเกษตรมีมาตรฐาน การทองเท่ียวอัตลักษณเมืองกาญจน 

ยานอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสูทวาย” 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาทุนมนุษย ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องและท่ัวถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ตอยอดทุนทางวัฒนธรรม สงเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกชวงวัยมีรายไดท่ีเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได

อยางมีคุณภาพ 

๒. อนุรักษและเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติท้ังในดานปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ และดูแล

สิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพท้ังดานการเกษตร ดานการทองเท่ียว ดานการบริการ ดานการคา และ

ดานอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุน และ

เพ่ิมมูลคาผลผลิต 

๔. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนการทองเท่ียวคุณคาสูง เติบโตอยางยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพ แหลง

ทองเท่ียวและการใหบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพในระดับสากล 

๕. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐาน เพ่ิมมูลคา การคาภายใน 

อำนวยความสะดวกใหกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศบนพ้ืนฐานความสัมพันธท่ีเปนมิตรท่ีดีตอกัน 

เปาประสงครวมของการพัฒนาจังหวัด 

๑. ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีงานทำ มีรายได มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

ดำรงชีวิตอยางมีความสุข 

๒. จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพแวดลอมนาอยู ประชาชนทุกภาคสวนรวมใจปกปอง รักษาฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ 



๓. จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหกับคนทุกกลุมอยางยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโต อยางมีคุณภาพ

และอยางเชื่อมโยงระหวางภาคเศรษฐกิจการเกษตร ภาคการทองเท่ียวคุณคาสูง ภาคการคา ท้ังในและระหวาง

ประเทศ และภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 

เปาประสงค ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เขาถึงและไดรับบริการสาธารณะและสวัสดิการไดสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง เปนธรรม สามารถเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการประกอบอาชีพไดทุกชวงวัย 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาเมืองใหนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

เปาประสงค จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการดูแล บำรุงรักษาฟนฟู 

พ้ืนท่ีปาไมอุดมสมบูรณ การควบคุมมลภาวะทางน้ำ อากาศ ควัน อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร  

เปาประสงค สินคาเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความตองการของตลาด และสามารถเชื่อมโยงไปยัง 

ภาคอุตสาหกรรมตอเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินคาเกษตรดวยองคความรูและเทคโนโลยี 

สรางรายไดเพ่ิมข้ึนและมีเสถียรภาพมากข้ึน 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การพัฒนาการทองเท่ียวอัตลักษณคุณคาสูงและเติบโตอยางยั่งยืน  

เปาประสงค รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน แหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน  

การทองเท่ียวสากล บุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังระดับบริหาร ปฏิบัติการ และชุมชนมีศักยภาพสูงข้ึน 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๕ การพัฒนาการคา การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เปาประสงค การลงทุนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน สถานประกอบการมีความเขมแข็งทางการเงิน ใชเทคโนโลยีแทน 

แรงงานไรฝมือและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แรงงานมีสมรรถนะสูง ผูประกอบการขยายการคาการลงทุน  

ไปประเทศเพ่ือนบานได 

แหลงท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 

๖. ขอมูลบริบทระดับชาติ/ประเทศ และโลก 

  วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน” 

ยุทธศาสตรชาติ 

 ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชน

มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ



มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุก

ระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปูองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

องคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

เอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและ

เปาหมายท่ีกำหนด 

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” 

โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากร 

ธรรมชาติที ่หลากหลาย รวมทั ้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื ่นๆ นำมาประยุกต

ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับ

ปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบ

คมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือ

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของ

ผู ประกอบการ พัฒนาคนรุ นใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื ่อตอบสนองตอความตองการของตลาด 

ผสมผสานกับยุทธศาสตรที ่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการ

สงเสริมและสนับสนนุจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทาง

การคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้น

กลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา 

ท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ัง 

กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม 

และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง 

มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน       

มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร  

นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา 

ท่ีสำคัญท่ีใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน 

มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพ่ือสวนรวม การกระจาย 

อำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ 



สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย 

การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยาง 

บูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวน

รวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ

เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนำไปสู 

ความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย 

การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน 

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ี 

ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัว 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาด

ใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 

รวมทั้ง มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม 

ความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

อยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล 

มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตร 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความรูและ

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ท่ีนำไปสูการเปนสังคมดิจิทัลอยางรวดเร็ว รวมถึงการเกิดปรากฏการณสำคัญของโลก 

เชน ภาวะการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาอยางรุนแรง สงผลใหทุกประเทศรวมทั ้งประเทศไทย เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กระทบวิถีชีวิตของผูคนอยางไมหยุดยั้ง เกิดปญหาความเหลื่อม

ล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไมสะทอนถึงศักยภาพของ

ผูเรียนที่สามารถออกไปสูสังคมและโลกของการทำงานในอนาคตไดอยางชัดเจน การจัดการศึกษาจึงตองมุงเนน

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนผานบริบทในชีวิตจริงให

เกิดสมรรถนะท่ีตองการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และปรับตัวในโลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา รวดเร็วและยากจะคาดการณ ที่เรียกวา VUCA World ซึ่งไดแก โลกที่มีความผันผวนสูง (V-

Volatility) ความไมแนนอนสูง (U-Uncertainty) ความซับซอนท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ เชิงระบบ (C-Complexity) ความ

คลุมเครือ ไมชัดเจน (A-Ambiguity) ประเทศไทยจึงจำเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ให

ผูเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะไดอยางเหมาะสม 

 โรงเรียนบานวังสารภี จัดการเรียนรูแบบ Active Learning เนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีการ

วางแผน การลงมือทำ การประเมินพัฒนาการ รวมทั ้งชวยใหผู เรียนไดคนพบศักยภาพของตนเอง เนน

ความสำคัญในการพัฒนาใหเกิดขึ้นทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เพื่อใหสอดคลอง

กับเปาหมายชีวิตอยางสรางสรรค เปนการบูรณาการการจัดการศึกษาดวยแนวทางวิทยาศาสตร ผาน

ประสบการณตรงในชีวิตจริง จากกระบวนการจัดการศึกษา ดังกลาว โรงเรียนมีเปาหมายใหผูเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคในดานความรู โดยการเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา

ตนเองใหเกิดทักษะการเรียนรู  ทั ้งการเรียนรู จากตนเอง จากผู ร ู  จากสื ่อตางๆ ทุกสถานการณของการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางลึกซึ้ง จึงทำใหเกิดการเห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอตนเอง สภาพแวดลอมอื่นๆ ในชีวิต

จริง อยางไรก็ตาม จากการจัดการเรียนรูที่ผานมา โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดองค

ความรู เจตคติ และมีกระบวนการ ตามแนวทาง K – A – P มีการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ โดย

ทีมงานวิชาการ แตยังพบขอจำกัดหลายอยางที่จะใหผูเรียนเกิดทักษะที่จะสามารถตอยอดใหเกิดขึ้นกับตนเอง

ผูบริหารและทีมวิชาการ เห็นวา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงแหงสภาวะการณตางๆ โรงเรียนบานวังสารภีจึงตองพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบันและความแตกตางของศักยภาพผูเรียนรายบุคคลไดอยางแทจริง  

 (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี นี้ พัฒนาข้ึนตามแนวคิดการจัดการศึกษา 

ฐานสมรรถนะตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช….… ซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี

เปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเปน และสงเสริมใหผูเรียนไดบมเพาะ พัฒนาและ

ต อยอดสมรรถนะหล ักและสมรรถนะอื ่นได  เต ็มตามศ ักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจงของบ ุคคล 

(Personalization) ตามความเชื่อที่วามนุษยมีหนาที่ในการพยายามคนหาตัวเอง และเลือกสรางลักษณะของ

ตนเองตามที่อยากจะเปน การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงมุงใหผูเรียนทบทวน พิจารณา ไตรตรอง ใครครวญ 



และตรวจสอบ เพื่อใหคนพบและรูจักตนเองอยูเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเปนองครวมรวมกับ

จุดเนนและความตองการของสถานศึกษาที่ตองการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางสรรคผลิตภัณฑ และมีความรู 

ทักษะทางวิชาการ ท่ีจำเปนตอการเรียนตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 

 การจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู  และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนบานวังสารภี จึงมีเปาหมายในการพัฒนา

สมรรถนะหลักของผูเรียนท่ีเหมาะสมตามชวงวัย จัดสภาพแวดลอมและเสนทางการเรียนรู (Learning Pathways) 

ที่หลากหลาย จัดระบบสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน (Differentiated Learning) ใช

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก ใชสื่อและสถานการณการเรียนรูที่รวมสมัย หลากหลายและยืดหยุน ตามความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน บริบท และจุดเนนของสถานศึกษาและชุมชนแวดลอม เนนประเมินการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาและสะทอนสมรรถนะของผูเรียนตามเกณฑการปฏิบัติที่เปนธรรม เชื่อถือไดเอื้อตอการถายโยงการเรียนรู

และพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนตามความเชี่ยวชาญของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. วิสัยทัศน 

โรงเรียนบานวังสารภี จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางวิชาการ  สืบสานศาสตรพระราชา  

พัฒนาการใชเทคโนโลยี สูผูสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีดี  ตามวิถีชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. หลักการของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่ใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยจัดทำและพัฒนา

หลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ กำหนดผลลัพธการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 

มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย

และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรูและ

ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน

ผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ โดยมีหลักการ

สำคัญๆ ดังนี้  

 ๑. เปนหลักสูตรท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท่ีเหมาะสมตามชวงวัย เนนการพัฒนา 

ผูเรียนรายบุคคล (Personalization) อยางเปนองครวม (Holistic Development) เพ่ือการเปนเจาของการ 

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (Life-Long Learning) 

 ๒. เปนหลักสูตรที่เชื ่อมโยงระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการกำหนดผลลัพธการ

เรียนรู (Learning Outcome) เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตและการทำงาน 

 ๓. เปนหลักสูตรท่ีจัดสภาพแวดลอมและเสนทางการเรียนรู (Learning Pathway) ท่ีหลากหลาย และ 

ระบบสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพหุปญญาและธรรมชาติของผูเรียน 

 ๔. เปนหลักสูตรที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) การใชสื่อและสถานการณ

การเรียนรูรวมสมัย มีความหลากหลาย และยืดหยุน ตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียน (Differentiated 

Instruction) บริบท จุดเนนของสถานศึกษา และชุมชนแวดลอม 

 ๕. เปนหลักสูตรที่มุงใชการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรูและสะทอนสมรรถนะของผูเรียนตาม

เกณฑการปฏิบัติ (Performance) ที่เปนธรรม เชื่อถือได เอื้อตอการถายโยงการเรียนรูและพัฒนาในระดับท่ี

สูงข้ึนตามระดับความสามารถ 

 ๖. เปนหลักสูตรที่มีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะทางวิชาการที่จำเปนและ

เพียงพอในการสรางสรรคผลงานและศึกษาตอ สามารถสืบสาน รักษา และนอมนำศาสตรพระราชาสูการ

ดำเนินชีวิต ใชเทคโนโลยีในการสืบคน ถายทอด นำเสนอขอมูล และผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 

คิดสรางสรรค คิดแกปญหา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ มีทักษะชีวิตและมีความสุขในการทำงาน มีทักษะดาน

การสื่อสาร รูเทาทันเหตุการณ สามารถเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไดอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 



๔. จุดหมายของหลักสูตร 

 การพัฒนาผูเรียนตาม (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี 

พุทธศักราช……. ระดับประถมศึกษา มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติท่ี

จำเปนตอการดำเนินชีวิตและมีความสามารถ ดังนี้ 

๑. รูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน จัดการอารมณและความเครียด ปญหาและภาวะวิกฤต 

สามารถฟนคืนสูสภาวะสมดุล (Resilience) และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน เรียนรูทักษะชีวิตและ

มีความสุขในการทำงาน 

๒. มีทักษะการคิดข้ันสูงอยางมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรูของตนเอง 

อยางมีเปาหมาย มีความรูและทักษะทางวิชาการท่ีจำเปนและเพียงพอในการสรางสรรคผลงานและศึกษาตอ  

คิดสรางสรรค คิดแกปญหา เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

๓. สื่อสารอยางฉลาดรู สรางสรรค มีพลัง ดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูเทาทันเหตุการณ 

สามารถเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑไดอยางสรางสรรค   

๔. จัดระบบและกระบวนการทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย มีความเปนผูประกอบการ 

ภาวะผูนำ และจัดการความขัดแยงภายใตสถานการณท่ีมีความซับซอน 

๕. ปฏิบัติตนอยางรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก สืบสาน รักษา 

และนอมนำศาสตรพระราชาสูการดำเนินชีวิต 

๖. เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับปรากฏการณของโลกและจักรวาล เขาถึงและรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี 

เพ่ือการดำรงชีวิตและอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน ใชเทคโนโลยีในการสืบคน ถายทอด นำเสนอขอมูล และ

ผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคานิยมรวมท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน อันเปนคุณลักษณะท่ีสังคม

ตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและจิตสํานึกเพ่ือใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังใน

ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวย 

๑) รกัชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติ 

ท่ีถูกตองตอบานเมือง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพสถาบัน

พระมหากษัตริย และยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒) ซ่ือสัตยสุจริต เปนคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกตอง ประพฤติตรง 

ตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจาและใจ ยึดหลักความจริงและความถูกตองในการดำเนินชีวิต 

มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทำผิด  

๓) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในขอตกลง กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับ 

ท้ังของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคมเปนปกติวิสัย และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

๔) อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  

มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลีย่นแปลง มีภูมิคุมกันในบุคคลท่ีดีและปรับตัว เพ่ืออยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข  

๕) มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ 

ท่ีกอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจและกระตือรือรนโดยไมหวังผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. สมรรถนะหลัก ๖ ดาน 

 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... 

ระดับประถมศึกษา หมายถึง สมรรถนะท่ีกำหนดใหเปนพ้ืนฐานท่ีนักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหเปน

ความสามารถติดตัวเม่ือจบการศึกษา มีลักษณะเปนสมรรถนะขามกลุมสาระการเรียนรูหรือครอมวิชา สามารถ

พัฒนาใหเกิดข้ึนแกผูเรียนไดในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีหลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกตใช 

ในการพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูสาระตางๆ ไดดีข้ึน เปนสมรรถนะท่ีมีลักษณะ “content – free” คือ ไมข้ึนกับ

เนื้อหาสาระของศาสตรใดๆ อยางไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไมไดปราศจากความรู แตความรู 

ท่ีเปนองคประกอบของสมรรถนะหลักจะเปนองคความรูเชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซ่ึงเปน

ชุดของข้ันตอนหรือการปฏิบัติเพ่ือดำเนินการใหบรรลุเปาหมายของสมรรถนะนั้นๆ เปนไดท้ังกระบวนการท่ีใช

เฉพาะศาสตรหรือบูรณาการขามศาสตร เชน ความรูท่ีเปนองคประกอบของสมรรถนะการคิดข้ันสูงเปนเปนชุด

ความรูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการคิดประเภทตางๆ เชน การคิดวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ และการคิด

สรางสรรค 

 (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี พุทธศักราช……..ระดับประถมศึกษา 

ตาม (ราง) กรอบหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนดสมรรถนะหลัก  

๖ ดาน เพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 ๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางยั่งยืน



๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 

นิยาม  

การรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การพัฒนาปญญาภายใน ตั้งเปาหมายในชีวิต และกำกับ

ตนเองในการเรียนรูและใชชีวิต การจัดการอารมณและความเครียด รวมถึงการจัดการปญหาและภาวะวิกฤต 

สามารถฟนคืนสู สภาวะสมดุล (Resilience) เพื ่อไปสู ความสำเร็จของเปาหมายในชีวิต มีสุขภาวะที ่ดีและมี

สัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดดี 
 

องคประกอบ 

   ๑. การเห็นคุณคาในตนเอง : การรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง รูจุดเดน ขอจำกัด ความสนใจ 

ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติและเคารพสิทธิ

ตนเองและผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 

 ๒. การมีเปาหมายในชีวิต : การตั้งเปาหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 

ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองใหไปสูเปาหมายในชีวิต และมีสุขภาวะท่ีดี   

 ๓. การจัดการอารมณและความเครียด : การรับรู เขาใจ รูเทาทัน อารมณ ความรูสึก ความคิด และ

ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เขาใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ ความรูสึก และ

ความคิดของตนเอง  

 ๔. การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต : การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปญหาและภาวะ

วิกฤต สามารถฟนคืนสูสภาวะสมดุลได สามารถเตรียมการปองกัน และแกไข เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 
รูจักตนเอง (Knowing Self) ทางดานกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชวีิตประจำวัน

ของตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความรูสึกพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน 

ทางสังคมภายใตการดูแลของผูอื่น 
เร่ิมตน    

2 
รูจักตนเองในจุดเดน จุดควรพัฒนา มวีนิัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู

และจัดการอารมณและความรูสึกพื้นฐาน รูถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม

ภายใตการดูแลของผูอื่น ตระหนักรูในสถานการณที่เปนปญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
รูจักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรูและ

จัดการอารมณและความเครียด แยกแยะส่ิงถูกผิด หลีกเล่ียงการนำพาตัวเองเขาไปสูภาวะเส่ียง

ตามคำแนะนำ อดทนตอปญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน  
สามารถ เร่ิมตน   

4 
รูจักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู 

และจัดการอารมณและความเครียด ตระหนักรูผิดชอบชัว่ดี จัดการปญหาชีวิตประจำวัน 

และการเรียนตามคำแนะนำ พรอมเผชญิและยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
มีมโนทัศนเกี่ยวกบัตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกตอง สามารถตัดสินใจและมุงมัน่ที่จะจัดการ

ส่ิงที่จำเปนสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความเครียด  

ละเวนการกระทำที่ไมควรทำ รูทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปญหาชีวิตประจำวัน 

และการเรียนตามคำแนะนำ  

 สามารถ เร่ิมตน  

6 
มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับ

ชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองใหไปสูเปาหมาย รับรูและจดัการอารมณ

และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

และสามารถฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับ

ตนเองใหลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรูและจัดการอารมณ 

และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แกไขปญหา มีความรับผิดชอบ 

ในผลของการกระทำของตนเอง และฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

 

 

สามารถ เร่ิมตน 

8 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองใหลงมือทำตามแผนเกี่ยวกบัชวีิต 

และการเรียนของตนเอง และสะทอนความกาวหนาของตนเอง รูทันและจัดการอารมณ 

และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนปองกันปญหา

และความเส่ียง และฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ตองการจะเปน มองเห็นขอจำกัดและแนวทาง 

การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานยิม และความเชื่อของตนเอง 

ตามแผนพัฒนาตนเอง รูทันและจัดการอารมณและความเครียด และสามารถฟนคืน 

จากสภาพปญหาไดดวยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวกิฤต   

  

 

สามารถ 

10 
มีความสุขกับชวีิตที่ตนเองเปนอยู มุงมั่นเพื่อความสำเร็จแมตองเผชิญความทาทายที่เขามา 

ในชีวิต รูทันและจัดการอารมณและความเครียด สามารถสรางมุมมอง คานิยมใหม ใหกับตนเอง 

และสามารถฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  
   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 

 



๒. สมรรถนะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking: HOT) 

นิยาม 

สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และตัดสินใจอยางมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอยางรอบดาน โดยใช

คุณธรรมกำกับการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลดวยความเขาใจถึงความ

เชื่อมโยงของสรรพสิ่งท่ีอยูรวมกันอยางเปนระบบ ใชจินตนาการและความรูสรางทางเลือกใหม เพ่ือแกปญหาท่ี

ซับซอนไดอยางมีเปาหมาย  
 

องคประกอบ 

๑. การคิดอยางมีว ิจารณญาณ (Critical Thinking: HOT-CTC)  หมายถึง กระบวนการคิด 

ที่พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล มีจุดประสงคเพื่อตัดสินวาสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยมีหลักฐาน

สนับสนุนซ่ึงเปนผลมาจากการตีความ ประเมิน วิเคราะห สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 

กฎเกณฑ หรือบริบทตางๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลที่รวบรวมหรือขอมูลจากการสังเกต ประสบการณ การใชเหตุผล 

การสะทอนคิด การสื ่อสาร และการโตแยง นำไปพิจารณารวมกับขอมูลดานอื ่นๆ เชน ความเหมาะสม 

ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม คานิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

๒. การคิดเชิงระบบ (System Thinking: HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดท่ีมองเห็นภาพรวม

โครงสรางทั ้งหมดที ่ เช ื ่อมโยงส ัมพันธ ก ันเป นหนึ ่งเด ียวก ันอยางเป นระบบ ภายใต บร ิบท/ปจจัย 

ของสิ่งแวดลอมที่เกิดสถานการณนั้นๆ โดยมองสถานการณใหลึกลงไปกวาเหตุการณที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผน

หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น เห็นรากเหงาของสถานการณและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ จนเกิด

ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในสถานการณนั้น นำไปสูการออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจำลองความคิด ทำนาย

ผลลัพธของการแทรกแซงระบบ และประเมินระบบได 

๓ .  ก า ร ค ิ ด ส ร  า ง ส ร ร ค   (Creative Thinking: HOT-CRT) หม ายถ ึ ง  ก ร ะบว นกา ร คิ ด 

ที่หลากหลาย ริเริ ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาตอยอดความคิด เพื่อการแกปญหาหรือสรางทางเลือก 

ที่มีประสิทธิภาพ การสรางความกาวหนาในความรู หรือการแสดงออกอยางสรางสรรค โดยอาศัยจินตนาการ

และทักษะพื้นฐานดานการคิดริเริ ่ม คิดคลอง คิดยืดหยุน คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห 

และสังเคราะห เพื่อใหไดสิ่งใหมที่ดีกวา แตกตางไปจากเดิม มีประโยชน และมีคุณคาตอตนเอง ผูอื่น และ

สังคมมากกวาเดิม ซึ่งสิ่งใหมในที่นี้อาจเปนการปรับหรือประยุกตสิ่งเดิมใหอยูในรูปแบบใหม หรือเปนการตอยอด 

จากสิ่งเดิม หรือเปนการริเริ่มสิ่งใหมข้ึนมาท้ังหมด 

๔. การค ิดแกป ญหา (Problem Solving Thinking: HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิด 

ที่ใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการกำหนดปญหา เขาใจเหตุและผลของปญหา วางแผน 

การแกปญหาโดยรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการ

แกปญหาที่ดีที่สุด ดำเนินการแกไขปญหาตามแผนที่วางไวอยางเปนลำดับขั้นตอน เก็บ และวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับการแกไข 

 



ระดับสมรรถนะการคิดข้ันสูง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 
ตั ้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ ่งตาง ๆ รอบตัวสถานการณ หรือ
ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือทรัพยากร 
สรุปขอมูล และเสนอแนวทางแกปญหาอยางงายได สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได
อยางอิสระ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอยางงายโดยอาศัยตนแบบ 

เริ่มตน    

2 

ตั ้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือ

ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธของสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ปรากฏการณหรือสถานการณนั ้น ๆ ได สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือ

ทรัพยากร สรุปขอมูล และเสนอแนวทางแกปญหาอยางงายได พรอมแสดงเหตุผลและ

ประเมินความเหมาะสมของคำตอบ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดไดอยาง

คลองแคลว หลายประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอยางง าย 

โดยอาศัยตนแบบ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

ตั ้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือ
ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธของสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ปรากฏการณหรือสถานการณนั ้น ๆ ได สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือ
ทรัพยากร แปลความหมายขอมูลดวยหลักฐานเช ิงประจักษ และสรุปข อมูล เพื่อ
เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแกปญหาอยางงายได พรอมแสดงเหตุผล 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการแกปญหา สามารถจินตนาการและ
เสนอความคิดไดอยางคลองแคลว หลากหลาย โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร 
ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัยตนแบบ 

สามารถ เริ่มตน   

4 

ตั ้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือ
ปรากฏการณในชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุความสัมพันธของสิ ่งที ่เกี ่ยวของกับ
ปรากฏการณหรือสถานการณนั้น ๆ ได สามารถวางแผนและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมายขอมูลดวยหลักฐานเชิงประจักษ และสรุป
ขอมูล พรอมทั้งประเมินความถูกตองและขอจำกัดของขอมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน 
ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแกปญหาอยางงายได สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได
อยางคลองแคลว หลากหลาย โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจาก
ของเดิม   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ต้ังคำถามหรือระบุปญหาที่ซับซอน จากการสังเกตส่ิงตาง ๆ สถานการณ หรือปรากฏการณ 
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล เพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำ
และนาเชื่อถือ พรอมนำเสนอและเปรียบเทียบขอสรุปที่เหมือนหรือแตกตางกับขอสรุปของ
ตน สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใชความคิดที่แปลกใหม ที่ไมซ้ำใครหรือพัฒนาตอ
ยอดจากของเดิม วิเคราะหองคประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อสรางแบบจำลองอยางงาย 

 สามารถ เริ่มตน  

6 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณ
หรือปรากฏการณในชีวิตประจำวัน  ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล ลง
ขอสรุปไดอยางถูกตอง นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตาง
หรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน และสามารถปรับปรุงขอสรุปของตนตามขอมูลและ
หลักฐานใหมสรางแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสรางของปญหาหรือสถานการณได พัฒนา
ชิ้นงานหรือวิธีการโดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม  
ใหเหมาะสมตอการใชงานจริง    

 

เหนือ
ความ
คาด 
หวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

 

 

 



ระดับสมรรถนะการคิดข้ันสูง (ตอ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

7 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 
สถานการณหรือปรากฏการณในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหา 
เปนปญหายอย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยี เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำ
และนาเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได สามารถลงขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง เปรียบเทียบและประเมินขอสรุปท่ีแตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน 
โดยใชเหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงขอสรุปของตนตามขอมูล
และหลักฐานใหม สรางแบบจำลองเพื ่อแสดงโครงสรางของปญหาหรือสถานการณ 
ได พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใครหรือพัฒนา
ตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานจริง 

  สามารถ เริ่มตน 

8 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 
สถานการณหรือปรากฏการณในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถามวาสามารถสำรวจ
ตรวจสอบไดหรือไม ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูลเพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  
นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับ
ขอสรุปของตน โดยใชเหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงขอสรุปของ
ตนตามขอมูลและหลักฐานใหม สรางแบบจำลองความคิด เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใชในการ
ออกแบบระบบได สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลก
ใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานจริง 

 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 
สถานการณหรือปรากฏการณในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไมคาดคิดมากอน เพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติม ประเมินคำถามวาสามารถสำรวจตรวจสอบไดหรือไม ระบุสาเหตุของ
ปญหา สามารถแยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งประเมินความถูกตอง วิเคราะหขอมูล
เพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได 
ประเมินผลกระทบของปญหาโดยใชวิธีการที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ นำเสนอ
ขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของ
ตน โดยใชเหตุผลและหลักฐานที ่หลากหลายและสามารถปรับปรุงขอสรุปของตน 
ตามขอมูลและหลักฐานใหม สามารถสรางแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิดที ่ใช 
ในการออกแบบการแกปญหา สามารถทำนายผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปจจัยอื่นเขามา 
ในระบบ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร 
หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานจริง  เขียนสะทอนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู 

  

 

สามารถ 

10 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 
สถานการณหรือปรากฏการณในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไมคาดคิดมากอน เพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ รวมทั้งประเมินคำถามวาสามารถสำรวจ
ตรวจสอนไดหรือไม ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้ง
ประเมินความถูกตองและขอจำกัดของขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำ
และนาเชื่อถือรวมทั้งพิจารณาขอจำกัดของการวิเคราะหและตีความหมายขอมูล สามารถ
เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและ
ประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของตนโดยใชเหตุผลและหลักฐาน 
ที ่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข อสรุปของตนตามขอมูลและหลักฐานใหม  
สรางแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด ทำนายหรือประเมินผลลัพธ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการ
หรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม 
ใหเหมาะสมตอการใชงานจริงและสงผลดีตอสังคม เขียนสะทอนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู และระบุสิ่งที่ตองสิ่งที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและพัฒนาสังคม 

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 



๓. สมรรถนะการส่ือสาร (Communication: CM) 

นิยาม 

 มีความสามารถรับรู รับฟง ตีความ และสงสารดวยภาษาตางๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช

กระบวนการคิด ซ่ึงจะนำไปสูการเรียนรู ความเขาใจ ในระบบคุณคา การแกปญหารวมกันผานกลวิธีการสื่อสาร 

อยางฉลาดรู สรางสรรค มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
 

องคประกอบ 

 ๑. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ หมายถึง การรับสารดวยความใสใจ ผาน

ประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ๑สารที่สงมาไดทั้งความคิด ความรูสึก เจตนา ตลอดจน

สามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใชพัฒนาตนเองและสังคม 

 ๒. การรับสงสารบนพื ้นฐานความเขาใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 

ที่แตกตาง หมายถึง การรับสงสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาตอรอง หรือแลกเปลี่ยนขอมูล 

สารสนเทศ องคความรู ประสบการณ ผานชองทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ  

สื่อสิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแยงตางๆ และรูเทาทัน บนพ้ืนฐานความเขาใจ

ในบริบทสังคมท่ีมีความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ท้ังในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

 ๓. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใชวิธีการสื่อสารในลักษณะตางๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

ตลอดจนการสื่อความหมายผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ    

ตอผลท่ีจะเกิดข้ึนในสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางท้ังในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ระดับสมรรถนะการส่ือสาร 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 ใชประสาทสัมผัสในการรับและสงสารอยางตั้งใจ เขาใจความแตกตางทางกายภาพที่มีผลตอการสื่อสาร  
ใชส่ือ ภาพ เสียง คำพูด ทาทาง สัญลักษณใกลตัว และผลงานอยางงาย ๆ ในการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา 

เร่ิมตน    

2 
รับและสงสารอยางตั้งใจโดยใชประสาทสัมผัส เขาใจนัยตรง บอกขอมูลและความรูสึกที่มีตอสารในสถานการณ
ใกลตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบุคคลผานการเคลื่อนไหว ทาทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ และผลงานแบบงาย ๆ พรอมทั้งคำนึงถึงประโยชนและโทษของการสื่อสารที่มีผลกระทบ 
ตอตนเอง 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
รับและสงสารที่เปนขอมูล ขอเท็จจริง และความรูสึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณใกลตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปล่ียนประสบการณและส่ือสาร โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคลใกลตัว 
คำนึงถึงประโยชนและโทษของสื ่อที่มีตอตนเอง สามารถสื ่อสารเรื่องราวใกลตัวทั ้งที่เปนภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ ทาทาง การแสดงออกทางศิลปะอยางงาย โดยเลือกและผลิตส่ือใหเหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

สามารถ เร่ิมตน   

4 
รับและสงสารที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ใกลตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงคของผูสงสารได อธิบาย
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการรับสารประเภทตาง ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้น มีความอดทนในการรับและสงสาร 
ใชสื่อที่มีความหลากหลายขึ้น เขาใจผลกระทบของสื่อที่มีตอตนเอง มีจุดมุงหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและ
การผลิตส่ือ เพื่อส่ือสาระที่เปนประโยชนตอตนเองไดอยางเหมาะสม 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
รับและสงสารที่เกี่ยวของกับสถานการณในชุมชน สังคม อยางมีสติ จับประเด็นสำคัญ ขอคิด ทั้งเชิงบวก 
และลบที่ไดรับตามวัตถุประสงคของผูสงสาร แลกเปลี่ยนประสบการณอยางมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึ้น  
ในสถานการณที่มีความซับซอน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช
กลวิธีในการผลิตส่ือและส่ือสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอตนเองและตอกลุม ตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว  

 

สามารถ เร่ิมตน  

6 

รับและสงสารผานสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมินคุณคา ในมิติความจริง 
(ขอมูลขาวสาร) ความดี (แกนแนวคิด) และความงาม (อารมณ สุนทรียะ) แบบงายได ส่ือสารอยางสรางสรรค
เพื่อการอยูรวมกันในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของการสื่อสาร รูผลกระทบของสื่อ ประเมินคุณคาและ
จริยธรรมในการสื่อสาร ผานสื่อประเภทตาง ๆ  มีจุดมุงหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอกลุม และตอสังคม 

 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 
รับและสงสารผานสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห และประเมินคุณคา  
ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซอนมากขึ้น และเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร 
สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซอนไดอยางมีศิลปะ และสรางสรรคในการสื่อสารมากขึ้น โดยคำนึงถึง
ประโยชนทั้งตอตนเอง กลุม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว  

  สามารถ เร่ิมตน 

8 

รับและสงสารที่มีความซับซอนผานสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห วิพากษจุดเดน  
จุดดอย ประเมินคุณคาของสารที ่เกิดประโยชนกับคนหมู มาก หรือที ่ทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือที่เปนไปตามอุดมการณ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซอนได โดยคำนึงถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของ และสามารถออกแบบการสื่อสารผานสื่อหลากหลายประเภทไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชนของสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 

 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
 

 

รับและสงสารที่มีความซับซอนและมีนัยแฝงผานสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห วิพากษ 
จุดเดน จุดดอย ประเมินคุณคาของสารนั้นไดลึกขึ้น มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการส่ือสารกับบุคคล 
ที่มีความตางอยางเห็นอกเห็นใจไดอยางเหมาะสม รูสึกรวมและเขาใจความรูสึกตอบุคคลที่มีความตางจากตนเอง 
มีกลยุทธในการผลิตส่ือและส่ือสารผานส่ือหลากหลายประเภทไดอยางมีศิลปะและมีพลังดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Social Responsibility) 

  

 

สามารถ 

10 
รับและสงสารผานสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซอนหรือมีนัยมากขึ้น เขาใจ วิเคราะห วิพากษ  
และนำสารที่ไดรับไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได ใชกลยุทธในการผลิตสื่อและ
สื่อสารไดอยางมีสติและวิจารณญาณ และรูสึกรวมและเขาใจความรูสึก (Empathy) เพื่อสรางความเขาใจ  
โดยคำนึงถึงความแตกตางในทุกมิติดวยความรับผิดชอบตอสังคมและการสรางสังคมที่พัฒนาอยางยั่งยืน 

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 

 



๔. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

นิยาม 

 สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใดๆ ทั้งของตนเอง และรวมกับ

ผู อื ่น โดยใชการรวมพลังทำงานเปนทีม มีแผน ขั ้นตอน ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย มีภาวะผู นำ 

 มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีการประสานความคิดเห็นที่แตกตางสูการตัดสินใจและแกปญหาเปนทีม 

อยางรับผิดชอบรวมกัน สรางความสัมพันธท่ีดีและจัดการความขัดแยงภายใตสถานการณท่ียุงยาก 
 

องคประกอบ 

 ๑. เปนสมาชิกทีมท่ีดีและมีภาวะผูนำ มีทักษะการทำงานเปนทีม รับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของตน

และของทีม มีความยืดหยุนในการทำงานรวมกับกลุมคนที่แตกตาง นำจุดเดนของตนและสมาชิกมาใช ในการ

ทำงานใหบรรลุเปาหมาย สะทอนการทำงานของตนเองและทีม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม สรางแรง

บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ใหเปนที่ยอมรับและไววางใจ ประสานความรวมมือภายในทีม และระหวางทีม 

สรางคานิยมใหมในการทำงานรวมกันและการพัฒนาทีมท่ีเขมแข็ง สามารถเปนตนแบบผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

 ๒. กระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลังอยางเปนระบบ สามารถจัดระบบการทำงานกิจการ 

และการประกอบการใดๆ ทั้งของตนเอง และรวมกับผูอื่น รวมกันกำหนดเปาหมาย แผนการทำงาน ขั้นตอน 

และกระบวนการทำงานเปนทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชนของทีมกอนประโยชนสวนตน 

แบงบทบาทหนาที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ดวยความใสใจ มีความ

พยายามในการทำงานและสนับสนุนชวยเหลือใหเกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟง แลกเปลี่ยน และประสานความ

คิดเห็นท่ีแตกตาง ประยุกตใชทักษะการคิดข้ันสูงในการตัดสินใจเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ประเมินและปรับปรุง

กระบวนการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได รวมรับผิดและรับชอบตอผล

การตัดสินใจของทีม เห็นคุณคาของการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง  

 ๓. สรางความสัมพันธที่ดีและการจัดการความขัดแยง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

เห็นคุณคาของสัมพันธภาพที่ดี สรางและรักษาความสัมพันธอันดีในทีม ใหความไววางใจซึ่งกันและกันปฏิบัติ

ตอผูอ่ืนดวยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะท่ีเปนมนุษยดวยกัน เคารพและเห็นประโยชนของความแตกตาง

หลากหลาย มีทักษะและใชวิธีการปองกันและจัดการความขัดแยงไดอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 
รับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  มุงมั่นทำงานและทำกิจกรรมของตนเอง

และรวมกับผู อ ื ่นไดสำเร็จตามขอตกลง กฎ กติกา และแสดงออก 

อยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ตามคำชี้แนะ 

เริ่มตน    

2 

รูและรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนตาง ๆ ใหสำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อไดรับการชี้แนะเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น 
ใหบรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรูความรูสึกของผูอื ่นและตอบสนองตอ
สถานการณตาง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
มีความรับผิดชอบและใชจุดเดนในการทำงานใหสำเร็จ รักการทำงาน 
เปนสมาชิกทีมที ่ม ีส วนรวมในการตัดสินใจ การกำหนดเปาหมาย  
การสรางขอตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเขาใจ 
ตอเพื่อนในทีมดวยความเปนมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มตน   

4 
เปนสมาชิกทีมที่รับผิดชอบตอบทบาทและงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
จัดระบบความคิดกอนลงมือทำงานอยางเปนลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเร็จ รวมทั้งการชวยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏิบัติตอผูอื่นอยางเปนมิตร  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
เปนสมาชิกที่ริเริ่มกำหนดเปาหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม 
ใชความคิดสรางสรรคในการวางแผนการทำงานอยางเปนลำดับขั้น 
และปฏิบัติงานจนสำเร็จ ว ิเคราะหและสะทอนการทำงาน แสดง 
ความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมใหบรรลุเปาหมาย 

 สามารถ เริ่มตน  

6 
เปนผูนำตนเองมีสวนรวมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะทอน
ผลการทำงานโดยตระหนักถึงเปาหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม    

 เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

เปนผูนำตนเอง สรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานรวมกับผูอื่นอยางเปนระบบ มีวิธีการ
ทำงานที่โปรงใสตรวจสอบได สรางสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการ
ความขัดแยงดวยความเขาใจและยอมรับ ความแตกตาง ความเสมอภาค
และเทาเท ียมกันโดยไมเล ือกปฏิบัต ิ เห็นคุณคาของทุกคนในทีม 
อยางเทาเทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มตน 

8 
มีภาวะผูนำ ใชทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ

และทำงานอยางมีสวนรวม เพื ่อขับเคลื ่อนทีมใหบรรลุเปาหมาย  

ดวยกระบวนการทำงานที่โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งรักษาสมัพันธภาพ

เชิงบวกในทีม  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาวะผูนำ เสริมสรางความสัมพันธ เชิงบวกและคุณคาของการรวมพลัง
ทำงานเปนทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกตาง 
และทำงานด วยความโปร งใส ตรวจสอบได และสามารถจัดการ 
ความขัดแยงได 

  

 

สามารถ 

10 
มีค ุณลักษณะของผู ท ี ่สร างการเปลี ่ยนแปลง สรางแรงบันดาลใจ  
เห็นคุณคาของทุกคนอยางเทาเทียมกัน สรางพลวัตรของการทำงาน 
เปนทีม เพื่อขับเคล่ือนสูเปาหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 



๕. สมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active Citizen: AC) 

นิยาม 
การปฏิบัติตนอยางรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รูเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

และผูอื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีสวนรวมทางสังคมอยางมีวิจารณญาณ อยูรวมกับผูอื่นทามกลาง
ความหลากหลาย เห็นคุณคาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีบทบาทในการตัดสินใจและสรางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยยึดม่ันในความเทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
  

องคประกอบ 
๑. พลเมืองรูเคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ชวยเหลือ 

ใหเกียรติ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ 

๒. พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลง กฎหมาย อยางถูกตองและ
เหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหนาท่ีตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

๓. พลเมืองมีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณและประเด็นปญหาของสังคม 
อยางมีวิจารณญาณ มีสวนรวมทางสังคมดวยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

๔. พลเมืองผูสรางการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือรนในการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ทางสังคม บนพ้ืนฐานของความเทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับสมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 
เขาใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน 
ตามคำแนะนำอยางเหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมและแจงผูเกี่ยวของ 
เมื่อพบปญหาในชั้นเรียน 

เร่ิมตน    

2 

มีความสามารถในการยับยั ้งชั ่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู อื ่น รู จ ักปฏิเสธ 
ชวยเหลือผู อื ่นเมื ่อไดรับการรองขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมตาง ๆ ที่โรงเรียน 
จัดขึ ้นหรือครูมอบหมายและแจงผู เกี ่ยวของเมื่อพบปญหาหรือความขัดแยง 
ในชั้นเรียน 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไมทำใหผูอื่นเดือดรอน เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู อื ่น ชวยเหลือผู อื ่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง เคารพตอสถาบันหลักของชาติ ติดตามขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว เพื่อนรวมชั้นเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมตาง ๆ 
ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แกไขปญหาความขัดแยงในชั้นเรียนอยางมีเหตุผล 

สามารถ เร่ิมตน   

4 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกตาง ยอมรับความแตกตาง
หลากหลาย ชวยเหลือและแบงปนกับผูอื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
ตามบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เคารพตอสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร 
เข าร วมก ิจกรรมและรวมเป นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกันกับผู เกี ่ยวของในการแกปญหา 
หรือความขัดแยงอยางมีเหตุผล 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ร ู จ ักและปกป องส ิทธ ิ เสร ีภาพของตนเอง และผ ู อ ื ่น ยอมร ับและเคารพ 
ความแตกตางหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือและแบงปนกับผูอื่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที ่ในฐานะพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เคารพตอสถาบันหลัก
ของชาติ ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร เขารวมกิจกรรมและรวมเปนอาสาสมัคร 
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชนระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกัน 
กับผูเกี่ยวของในการแกปญหา โดยใชกระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

 

สามารถ เร่ิมตน  

6 

รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผูอื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและ
ชวยเหลือผูอื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบตอ
ผลการกระทำตามบทบาทหนาที ่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน 
ความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล ริเร่ิมและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที่สนใจ
ระดับทองถิ ่นและประเทศ ดวยจิตสาธารณะ กระตือรือรนในการหาทางออก 
และรวมสรางการเปลี ่ยนแปลงรวมกันเกี ่ยวกับประเด็นปญหา โดยคำนึงถึง 
ความเทาเทียมเปนธรรมดวยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

 

 

 

 

 



ระดับสมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง (ตอ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

7 

รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผูอื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
ทั ้งในโลกจริงและโลกเสมือน ใหเก ียรติ ชวยเหลือผู อ ื ่นโดยไมเลือกปฏิบัติ  
เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที ่
พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  
ริเร ิ ่มและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที ่สนใจระดับทองถิ ่นและประเทศ  
ดวยจิตสาธารณะ กระตือรือรนในการหาทางออกรวมกันและริเริ ่มในการสราง 
การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับประเด็นปญหา 
โดยคำนึงถึงความเทาเทียมเปนธรรม ดวยสันติวิธ ีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

 

สามารถ เร่ิมตน 

8 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ  
ใชวิจารณญาณในการติดตามสถานการณและประเด็นปญหา ริเริ่มและมีสวนรวม 
ทางสังคมในประเด็นที ่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดวยจิต
สาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือรนในการรวมสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญหาของทองถิ่น ดวยคานิยมประชาธิปไตย 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

ยึดมั ่นในหลักสิทธิเสร ีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏิบัต ิตามกฎ  
กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอื ่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 
บนพื้นฐานของการพึ่งพากันโดยปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ
ตอบทบาทหนาที่พลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ใชวิจารณญาณในการติดตามสถานการณ 
และประเด็นปญหา ริเร ิ ่มและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที ่หลากหลาย 
ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดวยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือรน 
ในการรวมสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปญหาของทองถิ่น  
ดวยความเชื่อมั่นในสังคมที่เทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไมเกิดความรุนแรงตอสังคมและตอตัวเอง 

  

 

สามารถ 

10 
ยึดมั่นและปกปองในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผานชองทาง
สาธารณะระดับภ ูม ิภาคและประชาคมโลก ดวยจ ิตสาธารณะ สำนึกสากล  
ดวยความเชื่อมั่นในสังคมที่เทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไมเกิดความรุนแรงตอสังคมและตอตัวเอง แนวทางสันติวิธี 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. สมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางย่ังยืน (Sustainable coexistence with living  

in the harmony of nature and science: SLNS) 

นิยาม 

มีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณของโลกและเอกภพและความสัมพันธของคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใชและรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู อยากเห็น  

ชางสังเกต เห็นคุณคา สามารถแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรมไดเพื ่อการดำรงชีวิตและอยูรวมกับ

ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 

องคประกอบ 

๑. การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเขาใจขอเท็จจริง 

สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลก และในเอกภพ 

๒. การเช่ือมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน: มองเห็นปญหา เชื่อมโยงและประยุกตใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือการดำรงชีวิตและอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน  

๓. การสราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี: สรางและใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

สรางสรรค รูเทาทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สิ่งแวดลอม และสังคม 

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการเขาใจระบบธรรมชาติและการ

อยูรวมกันอยางย่ังยืน: มีความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต เขาใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณคาของคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เพ่ือการดำรงชีวิตและอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับสมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางย่ังยืน 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 

ชางสงสัย มีจินตนาการ สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมขอมูลอยาง
กระตือรือรน บอกขอเท็จจริง ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนก 
ความแตกตางของขอมูล นำเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และอธิบาย
สถานการณที่เกี่ยวของกบัตนเองและส่ิงรอบตัว ทำกิจกรรม กิจวัตรตาง ๆ 
และแกปญหาโดยใชความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ/ หรือ
เทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและเหมาะสม มีสวนรวมในการ
ดูแลส่ิงแวดลอมรอบตัว ใชส่ิงของอยางประหยัด 

เริ่มตน    

2 

ชางสงสัย กระตือรือรนในการต้ังคำถามและรวบรวมขอมูลโดยใช
เคร่ืองมืออยางงาย อานขอมูลและลงขอสรุปเพื่ออธิบายสาเหตุของ
สถานการณใกลตัวจากความสัมพันธของหลักฐานที่รวบรวมได แกปญหา
จากสถานการณใกลตัวหรือส่ิงแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ/ หรือเทคโนโลย ีใชเทคโนโลยีอยางปลอดภยั และ
เหมาะสม มีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมในโรงเรียนหรือชุมชน 
 ใชส่ิงของอยางใสใจและรูคุณคา 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

กระตือรือรนและมีฉันทะในการใฝหาความรู ต้ังคำถามที่นำไปสูการหา
คำตอบและรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมืออยางงาย เลือกรูปแบบ 
การนำเสนอ วิเคราะห และประเมินความนาเชื่อถือของขอสรุป อธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณจากหลักฐานทีร่วบรวมไดและเชื่อมโยงผลที่มีตอ
ชีวิตและส่ิงแวดลอมในชุมชน ออกแบบแนวทางและลงมือแกปญหา 
จากสถานการณใกลตัวหรือส่ิงแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ/ หรือเทคโนโลย ีใชเทคโนโลยีอยางปลอดภยัและ
เหมาะสม ใสใจ ดูแลส่ิงแวดลอมในบริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชน 
ของตนเอง ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 

สามารถ เริ่มตน   

4 

รวบรวมขอมูลอยางซ่ือสัตย ออกแบบและเลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหขอมูลทีจ่ัดการเพื่อลงขอสรุป 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวม
ไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ และเชือ่มโยงผลตอธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน คาดการณเกี่ยวกบัปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชา
และไมมีอคติ ออกแบบแนวทางและลงมือแกปญหาจากสถานการณ 
ตาง ๆ ในธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม โดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีใชเทคโนโลยีตามวัตถุประสงคอยางคุมคา
และปลอดภยั รับรูและมจีิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ใสใจ และมีฉันทะในการใฝหาความรู สังเกต ต้ังคำถามที่นำไปสูการหา
คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณทั่วไป ประเมินและเลือกวิธกีารรวบรวม
ขอมูลที่สอดคลองกับคำถาม ประเมินความนาเชื่อถอืของขอมูล จัดการ
และนำเสนอขอมูลหลายประเภทไดอยางเหมาะสม วเิคราะหและเลือก 
ชุดขอมูลที่สอดคลองกับสมมติฐาน และประเมินขอสรุปและขอกลาวอาง 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวม
ไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ และเชือ่มโยงผลตอธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน คาดการณเกี่ยวกบัปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชา
อยางมีเหตุผลและไมมีอคติ แกปญหาปจจุบันที่เกี่ยวของกบั 
การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช
ความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยอียางคุมคา 
ปลอดภัย และเหมาะสม รับรูและเห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งของระบบ
ธรรมชาติ ใชทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเปน 

 

สามารถ เริ่มตน  

 



ระดับสมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางย่ังยืน (ตอ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

6 

มุงมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหและนำเสนอขอมูลที่คอนขางซับซอนและประเมินความสมเหตุ 
สมผลของขอสรุปและการอนุมาน ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลงขอสรุป
เมื่อมีหลักฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวมไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ 
และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศอยางเปน
ระบบ คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชาและขอมูล 
รอบดาน แกปญหาอยางเปนระบบดวยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี  และปฏ ิบ ัต ิตนเพ ื ่ออย ู ร วมก ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
ปรากฏการณในระบบธรรมชาติได อย างเหมาะสม ใช เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม และรูเทาทัน 
ในการส ื ่ อสารผ  านโลกด ิจ ิ ท ั ล  ใช ทร ัพยากรธรรมชาต ิ อย  า ง 
มีความรับผิดชอบ 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

มุงมั่น อดทน และจดจอในการหาสาเหตุของปรากฏการณที่คอนขาง
ซับซอน สังเกต ตั ้งคำถาม ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ  
และเครื ่องม ือในการเก ็บรวบรวมข อม ูล ตรวจสอบและประเมิน 
ความนาเชื ่อถือของขอมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอมูล 
ใหเหมาะสม ใชความรูในการประเมินความสมเหตุสมผลของขอสรุป 
และการอนุมาน อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ 
จากหลักฐานที ่รวบรวมได และใชความรู  หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
และเชื ่อมโยงผลตอชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ 
อยางเปนระบบ พยากรณเกี่ยวกับปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลและใช
ขอมูลรอบดาน แกปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดเกี่ยวกับการดำเนินชวีิต
ของมนุษย สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ ดวยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มีสวนรวมในการปกปองหรือฟนฟูส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุง
วิธีการ ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลที ่เกิดขึ ้นตอตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดลอม สรางและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย  

 

 

สามารถ เริ่มตน 
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สรางโครงงานตามหัวขอที่กำหนด โดยต้ังคำถาม กำหนดขอบเขตที่ศึกษา 
ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และเลือกการอนุมานที่ตรงกับเง่ือนไขและขอจำกัดอยางมีเหตุผล อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณที ่ซ ับซอนจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได โดยใชความรู  หลักการ ทฤษฎี กฎ และปจจัยตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงผลตอชีวิต สิ่งแวดลอม และธรรมชาติอยาง 
เปนระบบ พยากรณเกี่ยวกับปรากฏการณอยางสมเหตุสมผล ใชขอมูล
รอบดานและนาเชื่อถือ วิเคราะหปญหาในเชิงระบบจากสถานการณ 
ที่ซับซอนในธรรมชาติ แกปญหาอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณ 
ดวยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีสวนรวมสรางสมดุล  
เพื ่อการดำรงชีวิตในธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมของชุมชนโดยเสนอ
แนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการอยางมุ งมั่น 
อดทน ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายในการทำงาน และจัดการผลที่เกิดขึ้น 
เคารพกฎหมาย มีจริยธรรม เห็นคุณคาของระบบธรรมชาติโดยปรับตัว 
ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

 



ระดับสมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางย่ังยืน (ตอ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
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สรางโครงงานตามความสนใจ โดยตั ้งคำถาม วิเคราะห สังเคราะห
หลักการหรือทฤษฎีอยางรอบดานเพื่อออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
ประ เม ิ นและปร ับปร ุ งก า รนำ เสนอข  อม ู ล  ว ิ เ คราะห  ข  อมู ล 
เพื่อการอนุมาน  เลือกใชโมเดลในการวิเคราะหขอมูลเพื่อนำไปสูขอสรุป
และตอบขอสงสัย อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ 
ที่ซับซอนและสนใจโดยบูรณาการความรู หลากหลายสาขาวิชาและ
เชื่อมโยงผลตอธรรมชาติ วิเคราะหปญหาในเชิงระบบจากสถานการณ 
ในระบบธรรมชาติ แก ป ญหาอยางเป นระบบและมีว ิจารณญาณ 
โดยบูรณาการศาสตรต าง ๆ อย างแนวแน ไม ย อทอ ปฏิบ ัต ิตน 
เพื ่อดำรงชีว ิตในธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมอยางสมดุล มีสวนรวม 
ในการสรางจิตสำนึกของคนในชุมชน โดยเสนอแนวทางในการปกปอง
หรือฟนฟู และอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและ
ยั่งยืน ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการสรางอาชีพและโอกาสในการแขงขัน 
รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

   สามารถ 
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วิเคราะห สังเคราะหหลักการหรือทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อกำหนดขอบเขตโครงงานที่ศึกษา ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค ประเมินจุดแข็งของชุดขอมูล สราง
และยืนยันความถูกตองของขอสรุป อธิบายสาเหตุ กระบวนการ และ
ความสัมพันธของปรากฏการณที่ซับซอนในระบบธรรมชาติโดยบูรณา
การความรูในศาสตรตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่เปน 
จุดวิกฤตซึ ่งมีผลตอความอยู รอดของมนุษยและโลกจากสถานการณ 
ในระบบธรรมชาติ สร างนว ัตกรรมเพื ่อแกป ญหาอยางเปนระบบ 
สรางสรรค และมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตรตาง ๆ อยางมุงมั่น
และเด็ดเดี่ยว สรางจิตสำนึกของคนในชุมชน ปกปองหรือฟนฟู และ 
อยูร วมก ับธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อมได อย างสมด ุลและย ั ่ งยืน  
ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการสรางอาชีพหรือการเพิ่มมูลคาของผลผลิต  
และโอกาสในการแขงขัน คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบดาน 

  

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. กลุมสาระการเรียนรู 

(ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ตาม 

(ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช…. ระดับประถมศึกษา กำหนดกลุมสาระการเรียนรู 

ประกอบดวย สมรรถนะเฉพาะ และผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงชั้น ดังนี ้

- ชวงช้ันท่ี ๑ (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓) กำหนด ๗ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร 

๓. ภาษาอังกฤษ 

๔. ศิลปะ  

๕. สขุศึกษาและพลศึกษา 

๖. สงัคมศึกษา  

๗. วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 

- ชวงช้ันท่ี ๒ (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖) กำหนด ๙ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร 

๓. ภาษาอังกฤษ 

๔. ศิลปะ  

๕. สขุศึกษาและพลศึกษา 

๖. สงัคมศึกษา  

๗. การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

๘. วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 

๙. เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ความหมายขององคประกอบกลุมสาระการเรียนรู 

 สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป นสมรรถนะเฉพาะกล ุ มสาระการเร ียนร ู  ท่ี

ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และคานิยม (Values) ของแตละกลุม

สาระการเรียนรูท่ีกำหนดสำหรับนักเรียนในแตละชวงชั้น  

 ผลลัพธการเรียนรู  เมื ่อจบชวงชั ้น (Learning Outcome) เปนเปาหมายของการจัดการเร ียนรู 

เมื ่อจบชวงชั้น ผลลัพธการเรียนรูประกอบดวย พฤติกรรมที่สะทอนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ท่ี

ครูผูสอนตองนำไปใชเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนา

ผูเรียน ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงชั้นเปนภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 



๘. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับกลุมสาระการเรียนรู 

 (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี พุทธศักราช …… ระดับประถมศึกษา 

ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช…. ระดับประถมศึกษา กำหนดแนวคิดการพัฒนา

สมรรถนะหลัก ๖ ดาน ผานกลุมสาระการเรียนรู โดยผสมผสานระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะเฉพาะของ

แตละกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงชั้นของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘.๑ ชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู  
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือสำหรับการสื่อสารท่ีสำคัญของคนไทย ทำใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันท้ังระดับ

บุคคลและระดับสังคม เปนเครื่องมือสำหรับการคิด การรูคิดดวยภาษาไทยจะชวยใหการเรียนรู และการ
แสวงหาความรูในศาสตรอื่นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเปนสำนึกรวม เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
และเปนเอกลักษณของชาติ ตลอดจนเปนเครื่องมือสำหรับการสรางสรรคและการเขาถึงสุนทรียภาพ ดังนั้น 
การใชภาษาไทยจึงเปนสมรรถนะท่ีตองศึกษาและฝกฝนจนเกิดความชำนาญ 

กลุ มสาระการเรียนรู น ี ้ม ีสมรรถนะเฉพาะ ๔ สมรรถนะ ไดแก ๑) การฟง การดู และการพูด 
เพื่อพัฒนาการคิด ๒) การอานเพื่อพัฒนาการคิด ๓) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด และ ๔) การเขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและการใชภาษาไทย  
  สมรรถนะเฉพาะท้ัง ๔ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น ๙ ขอ ซ่ึงเปนเปาหมายของชวงชั้นนี้  
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๙ ขอ นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื่อใหเมื่อผูเรียนบรรลุผลลัพธการ
เรียนรูชั้นปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  

การเรียนรูภาษาไทยในชวงชั้นท่ี ๑ เปนการเรียนรูการใชภาษาท่ีเก่ียวของกับบริบทใกลตัว เริ่มตนจาก
เรื่องของตัวเอง เรื่องท่ีเก่ียวของกับตัวเอง สถานการณ หรือบริบทใกลตัวของนักเรียน ท้ังในและนอกโรงเรียน  

นักเรียนจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะการฟงจากการฟงและ/ หรือดูสิ่งตางๆ เพื่อเรียนรูคำศัพท และสราง  
ความเขาใจเรื่องราวไปพรอมๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดจากการพูดสนทนาและการเลาเรื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู แสดงความคิดเห็น และความรูสึก รวมทั้งถายทอดประสบการณของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ถูก
กาลเทศะ บุคคล รวมท้ังมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะการอานจากการอานบทอานประเภทตางๆ 
เพ่ือใหสามารถอานออกและเขาใจเนื้อหาสาระของบทอานไปพรอมๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน เพ่ือให
สามารถเขียนสะกดคำไดถูกตองตามโครงสรางภาษา และเขียนขอความแสดงความรูความเขาใจ ความคิด 
ความรูสึก โดยใชคำและประโยคงายๆ ตรงตามวัตถุประสงคไดอยางถูกหลักการใชภาษาในการสื่อความหมาย 
เพ่ือสื่อสารและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอานและการเขียน ท้ังนี้ วิธีการสอนอานเขียนแบบ
แจกลูกสะกดคำ และอานตามครู ยังคงเปนวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
สามารถอานออกและเขียนได 

จุดเนนการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในชวงชั้นที่ ๑ เปนการพัฒนาสมรรถนะการใชภาษาของนักเรียน ผานการเรียนรู

หลักภาษาไทยและโครงสรางภาษาไทยพื้นฐานจากสื่อตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดสมรรถนะการใชภาษาเพ่ือ
สื่อสารในบริบทตางๆ และเกิดสมรรถนะการใชภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู การจัดการเรียนรูในชวงชั้นท่ี 
๑ เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยคำนึงพัฒนาการการเรียนรูภาษาของนักเรียนเปนสำคัญ เนื่องจากเปน
วัยที่เพ่ิงกาวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งดานการใช



ภาษา การเรียนรูรวมกับเพ่ือน และการใชชีวิตกับผูอ่ืนท่ีไมใชคนในครอบครัว ในเบื้องตนครูควรจัดการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับความสามารถในการรับรูและการเรียนรูของนักเรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียนแตละคน โดย
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐานของสถานการณ หรือบริบทใกลตัวของนักเรียนทั้งในและนอก
โรงเรียน เชน การใชภาษาพูดเพ่ือสื่อสารในหองเรียน หองสมุด โรงอาหาร เปนตน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการ
อานและการเขียนโดยใชวิธีการสอนหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนอานออกเขียนได และสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนโดยใชบทอานในหนังสือหรือสื่อประเภทตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
เชน บทอานสำหรับเด็ก วรรณคดีไทย ปายโฆษณา ประกาศ  

การนำไปใชในชีวิตจริง 
 การเขาใจธรรมชาติของภาษาและการใชภาษาไทยในชวงชั้นนี้ มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหนักเรียน 
ไดฝกการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน ผานการเรียนรูหลักการใชภาษาและโครงสรางภาษาไทย
พื้นฐานจากสื่อตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดสมรรถนะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทตางๆ และเกิดสมรรถนะ
การใชภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู ทั้งนี้ การสอนอานเขียนในเบื้องตนเพื่อใหนักเรียนสามารถอานเขยีน
ไดอยางถูกตอง ชัดเจน ยังคงเนนการสอนอานเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำเปนหลัก จากนั้นจะเปนการเรียนรู
เก่ียวกับการเขาใจความหมายของคำ การนำไปใชแตงประโยคอยางงายในบริบทและสถานการณตางๆ  รวมท้ัง
การใชภาษาไทยไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใชภาษาไทยเพื่อใหสามารถสื่อสารไดในบริบทตางๆ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ตองมี 
การปฏิสัมพันธสื่อสารกับผูอ่ืน นักเรียนจำเปนตองไดรับการพัฒนาหรือฝกฝนอยางตอเนื่อง เพื่อใหการสื่อสาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
การเรียนรูภาษาไทยในชวงชั้นที่ ๑ นี้ นักเรียนจะไดเรียนรูผานการรับสารตางๆ ทั้งจากการฟง การดู  

และการอาน เพ่ือใหสามารถสงสาร คือ การเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลดวยเหตุ
นี้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเปนตองเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณ หรือ
บริบทใกลตัวแลว ยังตองมีการบูรณาการรวมกับวิชาอ่ืนๆ เชน  

คณิตศาสตร อานและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟง ดู และอานโจทยคณิตศาสตร ตีความ แกปญหา 
พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึง การบวก การลบ การคูณ การหาร แสดงความสัมพันธของ
จำนวนท่ีเปนรูปธรรม รับฟงและอธิบายใหเหตุผลความสัมพันธของจำนวน 

ภาษาอังกฤษ  เรียนรู ฟง ดู และพูดคำศัพท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ  วาดภาพประกอบคำ ประโยค เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน แลวเขียนเรื่องราว

เก่ียวกับภาพท่ีตนวาดข้ึน 
สุขศึกษาและพลศึกษา  พูดนำเสนอความรูท่ีไดจากการดูคลิปสถานการณตางๆ เก่ียวกับชีวิตประจำวัน 

เชน การดูแลสุขภาพ การรักษาสิ่งแวดลอม ฟง ดู และอานวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ ฉลากตางๆ การปฏิบัติตน
เก่ียวกับสุขอนามัย อานสัญลักษณ หรือปายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 

สังคมศึกษา  อานแผนผังโรงเรียน แผนผังหมูบาน ชุมชนที่ตนเองอยู อาน และเขียนบันทึกรายรับ - 
รายจายในครัวเรือน เรียนรูเรื่องราวจากบทอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน 
ทองถ่ิน สภาพแวดลอม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของทองถ่ิน นิทานในทองถ่ิน เพลงพ้ืนบาน อานขอมูลจาก 
แผนพับสำหรับโฆษณาหรือปายโฆษณาสินคา หรือแพลตฟอรมดิจิทัล เชน สภาพอากาศ แผนท่ีการเดินทาง  

วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ  สืบคน หาแหลงขอมูลที่ตองการศึกษาไดสอดคลองกับความ
ตองการ  หรือไดตรงตามสถานการณ หรือขอความท่ีกำหนดให สังเกต พูด เขียน หรือวาดภาพเก่ียวกับพืชและ



สัตวที่มีในทองถิ่น สรุปความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรูจากปรากฏการณ ธรรมชาติ สถานการณในรูปแบบตางๆ ตาม
ความสนใจ 
 

 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การฟง การดู และการพูดเพ่ือพัฒนาการคิด 

๑.๑ 
 

๑.๒ 
 

 
๑.๓ 
๑.๔ 

 
๑.๕ 

ฟงและ/หรือดูอยางตั้งใจแลวปฏิบัติตามคำสั่ง คำชี้แจง และ 
คำแนะนำไดถูกตองเหมาะสม 
ฟงและ/หรือดูสื่อตางๆ อยางตั้งใจแลวพูดเลาเร่ือง บอกรายละเอียด  
และสาระสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรูสึกอยาง 
สรางสรรค 
พูดสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม                 
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตน 
ไดอยางเปนกลาง 
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณกับผูอ่ืน 
ในสถานการณตางๆ โดยเคารพในความหลากหลาย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๒. การอานเพ่ือพัฒนาการคิด 

๒.๑ 
 
 
 

๒.๒ 
 
 

๒.๓ 
 

๒.๔ 

อานออกเสียงคำในบทอานและสื่อประเภทตางๆ ที่กำหนดให       
อยางตั้งใจและถูกตอง รวมทั้งเขาใจความหมายของคำ แลวสามารถ 
อานออกเสียงตลอดจนทำความเขาใจบทอานและสื่อที่พบ                         
ในชีวิตประจำวนั 
อานบทอานและสื่อประเภทตางๆ แลวลำดบัเหตุการณ ตั้งคำถาม    
และตอบคำถามเพื่อสรุปเร่ืองและบอกขอคิด ตลอดจนคาดคะเน 
เหตุการณจากเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล 
อานบทอานและสื่อประเภทตางๆ แลวนำความรูและขอคิด            
ไปปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
อานบทอานตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเร่ืองที่อาน      
ไดอยางสรางสรรค   

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 
 

๓. การเขียนเพ่ือพัฒนาการคิด 

๓.๑ 
 

๓.๒ 
 

๓.๓ 
๓.๔ 

คัดลายมือและเขียนคำอยางตั้งใจและถูกตอง แลวสามารถนำไปใช         
ในการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม 
เขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบการเขียน             
โดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 
เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยางสรางสรรค  
เขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับงานเขียนของตน               
ไดอยางเปนกลาง 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  

 
 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๔. การเขาใจธรรมชาติของภาษาและการใชภาษาไทย 

๔.๑ 
๔.๒ 

 
๔.๓ 

 
๔.๔ 

ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
ใชภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
เรียนรูภาษาถ่ินเพื่อใหเกิดความเขาใจในความหลากหลาย  
อานและเขียนสะกดคำตามหลักการไดถูกตองและนำไปใชอาน        
และเขียนสะกดคำใหมในชีวิตประจำวัน 
แตงประโยคอยางงายตรงตามเจตนาในการสื่อสารและเหมาะสม 
กับบริบท 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Th ๑๐๑ มีสมาธิในการฟงและการดู เขาใจและตอบสนองตอสิ่งที่ฟงและดู สามารถถายทอดเนื้อหาของ
สิ่งท่ีฟงและดูรวมท้ังแสดงความคิดเห็นและความรูสึกไดอยางเหมาะสม 
LO-Th ๑๐๒ พูดเพ่ือสื่อสารขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึก ไดถูกตองเหมาะสมและเปนกลาง โดยเคารพในความ 
หลากหลาย 
LO-Th ๑๐๓ อานออกเสียงคำไดถูกตอง เขาใจความหมายของคำท่ีอานออกเสียง สามารถอานออกเสียงและ 
เขาใจตัวบทไดหลากหลายมากข้ึน  
LO-Th ๑๐๔ มีสมาธิในการอาน เขาใจสิ่งที่อาน มีนิสัยรักการอาน สามารถวิเคราะหสิ่งที่อานและนำขอคิด
จากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค 
LO-Th ๑๐๕ คัดลายมือและเขียนคำไดถูกตอง แลวสามารถนำไปใชในการเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวันไดชัดเจน 
และเหมาะสม  
LO-Th ๑๐๖ เขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค เขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับงานเขียน 
ของตนไดเหมาะสมเปนกลางโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 
LO-Th ๑๐๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค 
LO-TH ๑๐๘ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
LO-TH ๑๐๙ มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Th ๑๑๐๑ มีสมาธิในการฟงและการดู เขาใจและตอบสนองตอสิ่งท่ีฟงและดู ปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง 
และคําแนะนําไดอยางเหมาะสม เห็นในคุณคาในตนเอง มีการคิดเชิงระบบ รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพ่ือให
เกิดความเขาใจ เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุ 
ประสงค 
LO-Th ๑๑๐๒ พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันไดตรงตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม เลือกใชกลวิธีการสื่อสาร
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 
LO-Th ๑๑๐๓ อานออกเสียงคําในบทอานท่ีกําหนดใหอยางตั้งใจและถูกตอง รวมท้ังเขาใจความหมายของคํา 
แลวสามารถอานออกเสียงตลอดจนทําความเขาใจบทอานไดหลากหลายมากข้ึน 



LO-Th ๑๑๐๔ มีสมาธิในการอาน เขาใจสิ่งท่ีอาน อานนิทาน อานบทอานและสื่อประเภทตางๆ สามารถ
วิเคราะหสิ่งท่ีอานแลวนำความรูและขอคิดจากการอานไปปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ตลอดจน
มีนิสัยรักการอาน 
LO-Th ๑๑๐๕ คัดลายมือและเขียนคําอยางตั้งใจและถูกตองตามมาตรฐานโครงสรางตวัอักษรไทย มีมารยาท
ในการเขียน 
LO-Th ๑๑๐๖ เขียนสื่อสารดวยประโยคสั้นๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบการเขียน โดยไมละเมิดสิทธิ์
ของผูอ่ืน และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๑๐๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๑๐๘ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
LO-Th ๑๑๐๙ ใชภาษาไทยมาตรฐาน อานและเขียนสะกดคำตามหลักการไดถูกตอง และนำไปใชอานและ
เขียนสะกดคำใหมในชีวิตประจำวัน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Th ๑๒๐๑ ฟงและ/หรือดูสื่ออยางตั้งใจแลวพูดเลาเรื่อง บอกรายละเอียด และสาระสำคัญไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เห็นคุณคาในตนเอง มีการคิดเชิงระบบ รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพ่ือใหเกิดความเขาใจ เลือกใช
กลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 
รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๑๒๐๒ พูดเพ่ือสื่อสารขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตนไดอยาง
เปนกลาง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 
LO-Th ๑๒๐๓ อานออกเสียงคําในบทอานและสื่อประเภทตางๆ ท่ีกำหนดใหอยางตั้งใจและถูกตอง รวมท้ัง
เขาใจความหมายของคํา สามารถอานออกเสียงคําในบทอานและสื่อประเภทตางๆ ท่ีกําหนดให อยางตั้งใจและ
ถูกตอง รวมท้ังเขาใความหมายของคํา แลวสามารถอานออกเสียงตลอดจนทําความเขาใจบทอานและสื่อท่ีพบ
ในชีวิตประจําวัน 
LO-Th ๑๒๐๔ มีสมาธิในการอาน เขาใจสิ่งท่ีอาน สามารถอานขอความ บทความ หนังสือ บทอานและสื่อ
ประเภทตางๆ วิเคราะหสิ่งท่ีอานและนำขอคิดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางสรางสรรค  
มีนิสัยรักการอาน 
LO-Th ๑๒๐๕ คัดลายมือและเขียนคําอยางตั้งใจและถูกตอง ตามมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย สามารถ
นําไปใชในการเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันไดถูกตอง และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๒๐๖ เขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบการเขียน เขียนแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอบทความตางๆ ไดเหมาะสมเปนกลางโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๒๐๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๒๐๘ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
LO-Th ๑๒๐๙ ใชภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ อานและเขียนสะกดคำใหม
ในชีวิตประจำวัน แตงประโยคอยางงายตรงตามเจตนาในการสื่อสาร 
 

 

 
 



 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Th ๑๓๐๑ ฟงและ/หรือดูสื่อตางๆ อยางตั้งใจแลวพูดเลาเรื่อง บอกรายละเอียด และสาระสำคัญ รวมท้ัง
แสดงความคิดเห็นและความรูสึกอยางสรางสรรค รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพ่ือใหเกิดความเขาใจ เลือกใช
กลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร เปน 
พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๑๓๐๒ พูดเพ่ือสื่อสารขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตนไดอยาง
เปนกลาง สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณกับผูอ่ืนในสถานการณตางๆ โดยเคารพใน
ความหลากหลาย เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุ 
วัตถุประสงคในการสื่อสาร 
LO-Th ๑๓๐๓ อานบทอานและสื่อประเภทตางๆ แลวลำดับเหตุการณ ตั้งคำถาม และตอบคำถามเพ่ือสรุป
เรื่อง และบอกขอคิด ตลอดจนคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล 
LO-Th ๑๓๐๔ มีสมาธิในการอาน เขาใจสิ่งท่ีอาน สามารถอานขอความ บทความ บทอาน หนังสือตามความ
สนใจอยางสม่ำเสมอและนําเสนอเรื่องท่ีอานไดอยางสรางสรรค 
LO-Th ๑๓๐๕ คัดลายมือและเขียนคําอยางตั้งใจและถูกตอง ตามมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย สามารถ
นำไปใชในการเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวนัไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม มีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๓๐๖ เขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบการเขียน เขียนแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกเก่ียวกับงานเขียนของตนและผลงานตางๆ ไดเหมาะสมเปนกลางโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน และมี
มารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๓๐๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๑๓๐๘ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
LO-Th ๑๓๐๙ ใชภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ เรียนรูภาษาถ่ินเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในความหลากหลาย แตงประโยคอยางงายตรงตามเจตนาในการสื่อสาร และเหมาะสมกับบริบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 

 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาความคิดของนักเรียนในชวงชั ้นที ่ ๑ ทำใหสามารถ 
คิดวิเคราะห สังเคราะห และตัดสินใจอยางมีเหตุผล การจัดประสบการณการเรียนรู ทางคณิตศาสตร 
ใหกับนักเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สื่อสารนำเสนอ คิดสรางสรรค และ
สามารถเลือกใชเครื่องมือในการนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ เพื่อใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับปรากฏการณตางๆ ใกลตัว อยูรวมกับธรรมชาติและผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 คณิตศาสตรเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการคำนวณ การคิด และการสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ จะไดเรียนรูคณิตศาสตรที่ยังไมเคยมีประสบการณ
การเรียนรูมากอน ไดแก จำนวน การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ 
และสถิติ ที่เปนความรูเบื้องตน โดยใชการใหเหตุผลที่สมเหตุสมผลสรางองคความรูตางๆ ขึ้น และนำไปใช
อยางเปนระบบ  
 คณิตศาสตรมีความถูกตองเที ่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน เปนเหตุเปนผล เพื ่อให 
ไดขอสรุปและนำไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร  
สื่อความหมายและถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 
 จุดเนนการพัฒนา 
 ในกลุมสาระการเรียนรูนี้ สำหรับนักเรียนในชวงชั้นท่ี ๑ มีจุดเนนในการพัฒนา ดังนี้ 
 จำนวนและการดำเนินการเปนการเริ่มตนพัฒนากระบวนการคิดโดยใหนักเรียนใชจำนวนนับ และ 
การดำเนินการของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ บูรณาการกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผานกิจกรรมแกปญหาทางคณิตศาสตร จนเกิดความคลองแคลวและนำไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
คณิตศาสตรเนื้อหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธ 
ของสิ ่งตางๆ ในลักษณะแบบรูปผานกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนใช 
การคนหาความสัมพันธ สื ่อสารและนำเสนอขอสรุปและขยายแนวคิดนำไปสู การสรางสรรคผลงาน 
ตามจินตนาการ  
 การวัดความยาว น้ำหนักและปริมาตร เนนทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ใหนักเรียน
สังเกตเครื่องวัดและใชเครื่องวัดใหเหมาะสมกับสิ ่งที ่ตองการวัด สื ่อสารและเชื ่อมโยงการวัดกับความรู 
เรื ่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันผานกิจกรรมแกปญหา
คณิตศาสตรจนเกิดความคลองแคลวและใชเปนทักษะพ้ืนฐานในการสืบเสาะหาความรูในศาสตรแขนงอ่ืน 
 เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เนนการสื่อสาร นำเสนอ และเชื่อมโยงความรูเรื่องเงินกับความรู 
เรื ่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันผานกิจกรรมแกปญหา
คณิตศาสตรจนเกิดความคลองแคลว นำไปใชในชีวิตประจำวันและใชเปนทักษะพ้ืนฐานในการวางแผนการเงิน 
เพ่ือนำไปสูการจัดการเรื่องเงินอยางมีประสิทธิภาพ 



 เวลาและระยะเวลาเปนการบูรณาการใหนักเรียนใชการสื่อสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผานการทำ
กิจกรรมตางๆ ในครอบครัว เพื ่อนและผู เกี ่ยวของ ชุมชนและสังคม แกปญหาเกี ่ยวกับเวลาและระยะ  
เพ่ือนำไปสูการจัดการเก่ียวกับเวลาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผานการบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา  
 ขอมูลและการนำเสนอขอมูลเป นการบูรณาการให น ักเร ียนใชการต ั ้งคำถามในสิ ่งท ี ่สนใจ 
ในชีวิตประจำวัน เก็บรวบรวมขอมูลและนำเสนอขอมูลผานกิจกรรมแกปญหาคณิตศาสตร และสามารถ
วิเคราะห แปลความหมายจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง ตาราง และนำไปใชแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล
เพ่ือนำไปสูกระบวนการแกปญหาทางสถิติ 
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 เมื่อนักเรียนไดฝกฝนและเรียนรูคณิตศาสตรในชวงชั้นที่ ๑ จะทำใหนักเรียนมองเห็นปญหา และ
วิเคราะหปญหาดวยมุมมองของตนเองอยางมีเหตุผลและมีแนวคิดท่ีหลากหลายและยืดหยุน ตอยอดแนวคิดใน
การแกปญหาเพื่อสรางแนวคิดใหมหรือแกปญหาในสถานการณอื่นซึ่งนักเรียนนำไปใชทำความเขาใจปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน แกปญหาดวยความมุงม่ัน คนหาขอมูล หรือเรื่องราวตางๆ ท่ีตนเองสนใจและอยากหา
คำตอบหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ สำหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ
แนวคิดตางๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโตแยงแนวคิดของผูอื่นอยางสมเหตุสมผลซ่ึง
นำไปใชในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
  ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ สามารถสื ่อสารดวยภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ในสถานการณ หรือเรื่องราวตางๆ โดยใชคำศัพททางคณิตศาสตร เชน อานและเขียนแสดงจำนวนของสิ่งตางๆ 
หรือจำนวนเงิน บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรสงเสริมการอาน การเขียนและการใชภาษา
เพ่ือนำเสนอเรื่องราวในการเรียนรูคณิตศาสตร 
  ศิลปะ สามารถใชแบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื ่นๆ ในการสรางสรรคงานศิลปะ 
ตามจินตนาการ และสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผานงานศิลปะ  
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรูเก่ียวกับจำนวน แบบรูป การอานขอมูลจากตาราง  
และเวลา ไปใชในการกำหนดจำนวนครั้งและทากายบริหาร กำหนดตารางการแขงขัน เวลาและระยะเวลา 
ในการแขงขัน  
  สังคมศึกษา สามารถนำความรูเกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผนการใชจายเงินและทรัพยากรให
คุมคา และการอานปฏิทิน การคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีใน
รอบปและการทำความเขาใจประวัติความเปนมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถนำความรูเก่ียวกับคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ใชการวัดและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ใชการนับจำนวนขอมูล ใชแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตารางในการนำเสนอ
ขอมูล 
 

 

 

 

 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การแกปญหา 

๑.๑ มีความอยากรูอยากเห็น สามารถมองเห็นปญหาทางคณิตศาสตร 

ในชีวิตจริงดวยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically)  

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร  

๔. การรวมพลงัทำงานเปนทีม 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาต ิ

    และวทิยาการอยางยั่งยนื 

๑.๒ แกปญหาในชีวิตจริงผานการลงมือแกปญหาในสถานการณตางๆ  

และเรียนรูคณิตศาสตรผานการสะทอนความคิด (reflect)  

จากประสบการณ 

๑.๓ 

๑.๔ 

มีความมุมานะในการทำความเขาใจและแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชคณิตศาสตรในการแกปญหา 

๒. การสื่อสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 

๒.๑ สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรของตนเองอยางมั่นใจ โดยใช 

การแสดงแทนทางคณิตศาสตรที่หลากหลาย ดวยสื่อของจริง  

รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ   

๑. การจัดการตนเอง 

๓. การสื่อสาร  

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒.๒ รับฟง เขาใจความหมาย และเห็นคุณคาแนวคิดของผูอ่ืน 

๒.๓ นำเสนอขอมูลทางคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม 

๓. การใหเหตุผล 

๓.๑ ใหเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล 

โดยมีขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร  

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓.๒ รับฟง พิจารณาแนวคิดของผูอ่ืนหรือขอมูลในรูปแบบตางๆ 

ประกอบการตัดสนิใจเพื่อสนบัสนุนหรือโตแยงอยางเหมาะสม 

๓.๓ ตระหนักถึงความจำเปนและความสำคัญในการใหเหตุผล 

๔. การสรางขอสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 

๔.๑ สรางขอสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต คนหาลักษณะรวม 

ที่เกิดข้ึนซ้ำๆ (pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร ทั้งดานความรู 

และวิธีการเรียนรู (how to learn) 

๒. การคิดข้ันสูง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔.๒ ขยายแนวคิด (extension) จากขอสรุปทั่วไป โดยนำไปใชแกปญหา 

ในสถานการณตางๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๕. การคิดสรางสรรค 

๕.๑ คิดไดอยางหลากหลาย แตกตางจากเดิม คิดริเร่ิม ๒. การคิดข้ันสูง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๕.๒ ประยุกต และนำไปใชไดอยางคลองแคลว ยืดหยุนในการแกปญหา 

๕.๓ ตอยอดแนวคิดหรือแนวทางแกปญหา เพื่อสรางแนวคิดใหม หรือ
แกปญหาในสถานการณอ่ืนในชวีิตจริง 

๖. การใชเคร่ืองมือในการเรียนรู (Use aids and tools) 
๖.๑ ใชสื่อการเรียนรูตางๆ (manipulatives) เพื่อสรางความเขาใจ 

และแนวคิดของตนเอง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๖.๒ สืบคน ตรวจสอบแหลงที่มา (origin) ของขอมูลจากแหลงเรียนรู 
ตางๆ  และเลือกใชประกอบการเรียนรูและแกปญหาในชีวติจริง 
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Math ๑๐๑ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจำนวนนับไดอยางถูกตอง และนำไปใชในสถานการณตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนนับโดยใชการรวม (compose) หรือการแยก 
(decompose) ของจำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพรอมใหเหตุผล 
LO-Math ๑๐๓ อธิบายความสัมพันธของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ และแบบรูปของ
จำนวนนับท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงทีละเทาๆ กัน พรอมใหเหตุผล สรางขอสรุป และขยายแนวคิดเพ่ือสรางแบบรูป
และรวมกันแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม 
LO-Math ๑๐๔ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีจะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใชไดอยาง
เหมาะสม สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใชเครื่องมือในการบวก การลบ 
การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธและสมบัติตางๆ ของการดำเนินการไดอยางยืดหยุนและ
คลองแคลว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๐๕ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจาก
เดิม อยางมุมานะ พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
LO-Math ๑๐๖ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช
หนวยการวัดและเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๐๗ สื่อสารเก่ียวกับเวลา ระยะเวลา ไดถูกตอง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๐๘ สื่อสารเก่ียวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินไดอยางถูกตองหลากหลาย และนำไปใช
ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๐๙ แกปญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณตางๆ ดวย
แนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืน 
LO-Math ๑๑๐ รับรูและอธิบายลักษณะของรูปรางตางๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบตัว สถานการณในชีวิต
จริงผานการสังเกตและการสรางรูปราง เชื่อมโยงสูลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
LO-Math ๑๑๑ ใหเหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและ
รูปท่ีมีแกนสมมาตร และนำไปใชในสถานการณตางๆ 



LO-Math ๑๑๒ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง หรือตารางทางเดียว 
สื่อสาร แปลความหมายของขอมูล และใชขอมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ ตัดสินใจ หรือแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ 
LO-Math ๑๑๓ รวมกันแกปญหาทางสถิติในสถานการณใกลตัว หรือสิ่งแวดลอมในบริเวณบาน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเอง อยางมุมานะ และสรางสรรค 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Math ๑๑๐๑ สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ ไดอยางถูกตองและนำไปใช 
ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๑๐๒ อธิบายความสัมพันธของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ และแบบรูปของ
จำนวนนับท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทาๆ กัน 
LO-Math ๑๑๐๓ อธิบายความหมายของหนวยการวัด บอกน้ำหนักไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๑๐๔ สื่อสารเก่ียวกับเวลาไดถูกตอง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 

LO-Math ๑๑๐๕ แกปญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๑๐๖ รับรูรูปราง ลักษณะของรูปรางตางๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบตัว สถานการณในชีวิต
จริงผานการสังเกต 

LO-Math ๑๑๐๗ จำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและนำไปใชใน
สถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๑๐๘ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ ในการหาคําตอบของโจทยปญหา 
เม่ือกําหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หนวย 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Math ๑๒๐๑ สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ไดอยางถูกตองและ
นำไปใช ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๒๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนโดยใชการรวม(compose) หรือการแยก (decompose) 
ของจำนวน 
LO-Math ๑๒๐๓ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีจะนำการบวก การลบ มาใชไดอยางเหมาะสม คำนวณและ
เลือกใชเครื่องมือในการบวก การลบ โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธและสมบัติตางๆ ของการดำเนินการและ
แปลความหมายภาษาและสัญลักษณ ทางคณิตศาสตรเปนสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๒๐๔ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลาย 

LO-Math ๑๒๐๕ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงเก่ียวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เขาใจ
ความหมายของหนวยการวัด บอกความยาว น้ำหนักและปริมาตรไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๒๐๖ สื่อสารเก่ียวกับเวลา ระยะเวลาไดถูกตอง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๒๐๗ แกปญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและเวลา ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๒๐๘ รับรูรูปรางและอธิบายลักษณะของรูปรางตางๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบตัว 
สถานการณในชีวิตจริงผานการสังเกตและการสรางรูปราง เชื่อมโยงสูลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูป
เรขาคณิตสามมิติ 



LO-Math ๑๒๐๙ ใหเหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
และนำไปใชในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๒๑๐ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ ในการหาคําตอบของโจทยปญหา 
เม่ือกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Math ๑๓๐๑ สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐๐ และ ๐ และเศษสวนอยางงายได
อยางถูกตองและนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๓๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนโดยใชการรวม (compose) หรือการแยก (decompose) 
ของจำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน พรอมใหเหตุผล 
LO-Math ๑๓๐๓ อธิบายความสัมพันธของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ และแบบรูปของ
จำนวนนับท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทาๆ กัน พรอมใหเหตุผล สรางขอสรุป และขยายแนวคิดเพ่ือสรางแบบรูป
และแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม 
LO-Math ๑๓๐๔ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีจะนำการบวก การลบ การคูณ และการหาร มาใชไดอยาง
เหมาะสม สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใชเครื่องมือในการบวก การลบ 
การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธและสมบัติตางๆ ของการดำเนินการไดอยางยืดหยุนและ
คลองแคลว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๓๐๕ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับและเศษสวนในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลาย
หรือแตกตางจากเดิมอยางมุมานะ พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
LO-Math ๑๓๐๖ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เขาใจ
ความหมายของหนวยการวัด เลือกใชหนวยการวัดและเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และ
ปริมาตรไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๑๓๐๗ สื่อสารเก่ียวกับเวลา ระยะเวลา ไดถูกตอง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๑๓๐๘ สื่อสารเก่ียวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินไดอยางถูกตองหลากหลาย และ
นำไปใชในสถานการณตางๆ ไดถูกตอง 
LO-Math ๑๓๐๙ แกปญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณตางๆ ดวย
แนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืน 
LO-Math ๑๓๑๐ รับรูรูปรางและอธิบายลักษณะของรูปรางตางๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบตัว 
สถานการณในชีวิตจริงผานการสังเกตและการสรางรูปราง เชื่อมโยงสูลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมี 
แกนสมมาตร รูปเรขาคณิตสามมิติ 
LO-Math ๑๓๑๑ ใหเหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและ
รูปท่ีมีแกนสมมาตรและนำไปใชในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๑๓๑๒ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง หรือตารางทางเดียว 
สื่อสารแปลความหมายของขอมูล และใชขอมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ ตัดสินใจ หรือแกปญหาในสถานการณ
ตางๆ 
LO-Math ๑๓๑๓ รวมกันแกปญหาทางสถิติในสถานการณใกลตัว หรือสิ่งแวดลอมในบริเวณบาน โรงเรียน 
หรือชุมชนของตนเอง อยางมุมานะ และสรางสรรค 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 ดวยภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดภาษาหนึ่งและมีความสำคัญ 
เปนอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนทักษะสำคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
เปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู 
เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนกลุมสาระการเรียนรูที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในดานตางๆ และเปนเครื่องมือสำหรับ 
การสื่อสารสรางความเขาใจในความแตกตางในดานเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ 
ยังสามารถชวยกระตุนจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของผูเรียน รวมทั้งเปนเครื่องมือสรางความเขาใจอันดี 
กับผูอื่น โดยเฉพาะเมื่อทำงานรวมกัน อันนำไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ผูเรียนภาษาอังกฤษจะไดรับการ
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคำศัพท ประโยคงายๆ เพื่อสรางความเขาใจเรื่องราว พรอมๆ กับ
แลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็น และความรูสึกไดอยางเหมาะสม โดยผูเรียนควรไดรับแรงเสริมและ
กำลังใจจากครูใหมีความกลา รูสึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรูภาษา เกิดความคุนเคย และความ
ม่ันใจในการฝกสนทนา โตตอบ และเพ่ิมโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน 
 จุดเนนการพัฒนา (ชวงช้ันท่ี ๑)  
 ในชวงช้ันท่ี ๑ ภาษาอังกฤษมุงเนนการติดตอสื่อสารในแงมุม/มิติตางๆ  ไดแก  
 ๑) รูคำศัพทท่ีพบบอยๆ และสำนวนพ้ืนฐานเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งตางๆ รอบตัว 
 ๒) เขาใจและสามารถโตตอบกับผูพูด/คูสนทนาได ในการแสดงความคิด อารมณ ความรูสึก โดยใช
ประโยคงายๆ 
 ๓) ใหขอมูลสวนตัวเบื้องตนเก่ียวกับตนเอง โดยใชคำและวลี ท่ีสั้นและงาย หรือใชประโยคพ้ืนฐานได  
 ๔) เขาใจคำศัพท วลี ประโยคสั้นๆ รวมไปถึงคำสั่งท่ีใชบอยๆ ในสถานการณท่ีคุนเคย ไมวาจะเปน 
ท้ังในการพูดและการเขียน 
 ๕) สามารถใชคำศัพท วลีสั้นๆ และสำนวนท่ีใชในการสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพ่ือสื่อสารและ
บรรยายขอมูลสวนบุคคล สี ตัวเลขพ้ืนฐาน สิ่งของพ้ืนฐาน กิจวัตรประจำวัน ฯลฯ  
 ๖) สามารถจดจำและใชคำศัพทไดถูกตอง ซ่ึงสวนใหญเปนคำโดดๆ ระดับพ้ืนฐาน และใชวลีสั้นๆ 
เก่ียวกับสถานการณในชีวิตประจำวันท่ีพบไดท่ัวไป 
 
* หมายเหตุ ไดใชสมรรถนะตามกรอบอางอิง FRELE-TH เปนพ้ืนฐาน เพ่ือความชัดเจน เปนประโยชนตอ 
การจัดการเรียนการสอน ชวยใหครูวิเคราะหไดงายข้ึน สอดคลองกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR และ FRELE-TH  
 
 
 
 
 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ฟง พูดเพ่ือการสื่อสาร 

๑.๑ ฟงและพูดคำศัพทงายๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ วลี  
ที่เก่ียวของใกลตัวในชีวิตประจำวันโดยเนนการออกเสียง 
ภาษาอังกฤษอยางถูกตอง 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๑.๒ 
 
 

๑.๓ 

ฟง พูดเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ  
รอบตัว ใชขอมูลสวนตัวเบื้องตนเก่ียวกับตนเอง โดยใชคำและวลี 
ที่สั้นและงาย หรือใชประโยคพื้นฐานไดอยางเหมาะสมและมั่นใจ 
ใชคำศัพท วลีสั้นๆ และสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสาร 
และบรรยายขอมูลสวนบุคคล กิจวัตรประจำวันไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 

๒. อานเพ่ือความเขาใจ 

๒.๑ อานประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ 
ในสถานการณ ใกลตัวจากสื่อที่หลากหลายแลวปฏิบัติตาม 
ไดอยางเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒.๒ อานบทความสั้นๆ งายๆ เพื่อเรียนรู เขาใจ และบอกความรูสึกของ
ตนเองเก่ียวกับเนื้อหาที่สนใจจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

๓. เขียนเพ่ือแสดงความคิดและสะทอนความรูสึก 

๓.๑ เขียนประโยคอยางงายเพื่อนำเสนอขอมูล แสดงความคิด  
ความรูสึก เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล และสิ่งตางๆ รอบตัว 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓.๒ เขียนคำศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ที่ตนเองสนใจ จากสื่อ และแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย 

๔. ใชภาษาเพ่ือการเรียนรู และทำงานรวมกับผูอ่ืน 

๔.๑ สนทนา สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด 
โดยใชวลี ประโยคงายๆ รวมกับผูอ่ืน ในสถานการณที่หลากหลาย 
ในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
   และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔.๒ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคใหเหมาะกับบุคคล 
เหตุการณและสิ่งตางๆ รอบตัว 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Eng ๑๐๑ ฟง พูดคำศัพท บอกความหมายวลี ภาษาอังกฤษอยางงายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวและ
โรงเรียน โดยออกเสียงภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 



LO-Eng ๑๐๒ ฟง พูด โตตอบ บอกความตองการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอขอมูลดวยคำสั้นๆ และ
งายๆ เก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณในสถานการณใกลตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติ
ตามไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ 
LO-Eng ๑๐๓ ฟง พูดเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสนใจ จากสื่อวีดิทัศน นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา โดยเลือกใชคำหรือ
ประโยคอยางงาย เพ่ือแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณ หรือเรื่องราวนั้นๆ อยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๐๔ อานประโยคคำสั่ง คำแนะนำอยางงาย และนำไปปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๑๐๕ อานนิทาน เรื่องสั้น การตูน ไดอยางถูกตอง และบอกความรูสึกของตนเองจากเรื่องท่ีอานไดอยาง
เหมาะสม 
LO-Eng ๑๐๖ เขียนประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล และสิ่งตางๆ รอบตัว ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับบุคคลตามกาลเทศะ 
LO-Eng ๑๐๗ ใชทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอยางงาย เพ่ือแสดงความคิดหรือสะทอนความรูสึกไดอยาง
เหมาะสม 
LO-Eng ๑๐๘ ใชวลี ประโยคอยางงายในการสนทนา สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด
ในการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม เลือกใชสื่อ เพ่ือสรางสรรคผลงานทางภาษาท่ีสะทอนการเรียนรูตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเองอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๐๙ เลือกใชสื่อ เพ่ือสรางสรรคผลงานทางภาษาท่ีสะทอนการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเองอยางเหมาะสม 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Eng ๑๑๐๑ ฟงและพูดคําศัพทงายๆ สะกดคํา บอกความหมายของคํา วลีท่ีเก่ียวของ 
LO-Eng ๑๑๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัวใชขอมูลสวนตัวเบื้องตน
เก่ียวกับตนเอง โดยใชคําและวลีท่ีสั้นและงายหรือใชประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ 
LO-Eng ๑๑๐๓ ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวันเพ่ือสื่อสารและบรรยายขอมูลสวนบุคคล 
กิจวัตรประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๑๐๔ อานประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณในสถานการณใกลตัวจากสื่อท่ี
หลากหลายแลวปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๑๐๕ เขียนประโยคอยางงายเพ่ือนําเสนอขอมูล แสดงความคิด ความรูสึกเก่ียวกับตนเองครอบครัว 
บุคคล และสิ่งตางๆ รอบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๑๐๖ เขียนคําศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ท่ีตนเองสนใจ จากสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
LO-Eng ๑๑๐๗ สนทนา สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดโดยใชวลี ประโยคงายๆ 
รวมกับผูอ่ืน ในสถานการณท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๑๐๘ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคใหเหมาะกับบุคคล เหตุการณ และสิ่งตางๆ รอบตัว 
 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Eng ๑๒๐๑ ฟงและพูดคําศัพทงายๆ สะกดคํา บอกความหมายของคํา วลีท่ีเก่ียวของ 
LO-Eng ๑๒๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัวใชขอมูลสวนตัวเบื้องตน
เก่ียวกับตนเอง โดยใชคําและวลีท่ีสั้นและงายหรือใชประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ 



LO-Eng ๑๒๐๓ ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวันเพ่ือสื่อสารและบรรยายขอมูลสวนบุคคล 
กิจวัตรประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๒๐๔ อานประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณในสถานการณใกลตัวจากสื่อท่ี
หลากหลายแลวปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๒๐๕ อานบทความสั้นๆ งายๆ เพ่ือเรียนรู เขาใจ และบอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเนื้อหาท่ี
สนใจจากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
LO-Eng ๑๒๐๖ เขียนประโยคอยางงายเพ่ือนําเสนอขอมูล แสดงความคิด ความรูสึกเก่ียวกับตนเองครอบครัว 
บุคคล และสิ่งตางๆ รอบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๒๐๗ เขียนคําศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ท่ีตนเองสนใจ จากสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
LO-Eng ๑๒๐๘ สนทนา สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดโดยใชวลี ประโยคงายๆ 
รวมกับผูอ่ืน ในสถานการณท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๒๐๙ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคใหเหมาะกับบุคคล เหตุการณ และสิ่งตางๆ รอบตัว 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Eng ๑๓๐๑ ฟงและพูดคําศัพทงายๆ สะกดคํา บอกความหมายของคํา วลีท่ีเก่ียวของ 
LO-Eng ๑๓๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัวใชขอมูลสวนตัวเบื้องตน
เก่ียวกับตนเอง โดยใชคําและวลีท่ีสั้นและงายหรือใชประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ 
LO-Eng ๑๓๐๓ ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวันเพ่ือสื่อสารและบรรยายขอมูลสวนบุคคล 
กิจวัตรประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๓๐๔ อานประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณในสถานการณใกลตัวจากสื่อท่ี
หลากหลายแลวปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๓๐๕ อานบทความสั้นๆ งายๆ เพ่ือเรียนรู เขาใจ และบอกความรูสึกของตนเองเก่ียวกับเนื้อหาท่ี
สนใจจากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
LO-Eng ๑๓๐๖ เขียนประโยคอยางงายเพ่ือนําเสนอขอมูล แสดงความคิด ความรูสึกเก่ียวกับตนเองครอบครัว 
บุคคล และสิ่งตางๆ รอบตัวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Eng ๑๓๐๗ เขียนคําศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ท่ีตนเองสนใจ จากสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
LO-Eng ๑๓๐๘ สนทนา สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดโดยใชวลี ประโยคงายๆ 
รวมกับผูอ่ืน ในสถานการณท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๑๓๐๙ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคใหเหมาะกับบุคคล เหตุการณ และสิ่งตางๆ รอบตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรูดานสุนทรียศาสตร (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 
 เด็กประถมตน (ชวงชั ้นที ่ ๑) เปนวัยที ่สมองกำลังพัฒนาอยางรวดเร็ว ขยายความจุอยางมาก  
จึงเปนหนาตางแหงโอกาสทองในการพัฒนาสมองที ่สำคัญ ๔ ดาน ไดแก ๑) พัฒนาสมองสวนเชื ่อมตอ  
(Corpus Callosum) เพื่อสรางสมดุลระหวางสมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งมีผลตอพัฒนาการทั้ง Psychomotor 
ความเขาใจเชิงโครงสราง เชิงระบบ รวมถึงการทำงานเซลลกระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex 
ซึ ่งเปนเซลลที ่ตอบสนองตอพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย ที ่เร ียนรู จากการสังเกตและเลียนแบบผู  อ่ืน  
๒) พัฒนาการทำงานของสมองสวนหนาใหเกิดโครงขายของเซลลประสาทในชุดที่รับรูความละเอียดประณีต 
ซับซอน การตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณ การสะทอนคิดอยางลึกซึ้ง (Executive Function) ๓) การพัฒนา
ของสมองสวนหนาท่ีไปชวยกำกับการทำงานของสมองสวน Limbic System และ Amygdala ที่เกี ่ยวของกับ
อารมณและความทรงจำ และ ๔) การพัฒนาสมองสวน Cerebellum ที่ทำงานเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของ
รางกาย มีจังหวะ ทวงที ลีลา และการทำงานของรางกายทุกสวนกับขอบเขตและมิติของพื้นที่ ซึ่งตองอาศัย
ศิลปะทั้งทัศนศิลปและดนตรีเปนฐานปฏิบัติเรียนรู และสามารถกระตุนพัฒนาการของสมองทั้ง ๔ หนาท่ี
ดังกลาวไดโดยตรง  
 การทำงานของสมองทั ้ง ๔ สวนนี้ สามารถจะกระตุ นใหเกิดประสิทธิภาพดวยการเรียนรู ฝกฝน 
ดานศิลปะ ท้ังทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ผานท้ังกระบวนการการรับรูสัมผัสสุนทรียภาพ และกระบวนการ
สรางงานศิลปะ รวมทั้งการใชศิลปะเพื ่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ 
ของความรูสึกที่มีผลตอการทำงานและการพัฒนาดานจิตใจ ถาหากพลาดการใชโอกาสแหงการเชื่อมโยงของ
เซลลสมองชุดเหลานี้ เซลลสมองจะตัดวงจรนี้ออกโดยอัตโนมัติ และยากท่ีจะสรางข้ึนใหมในวัยท่ีโตข้ึน 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 ธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียนในชวงชั้นที่ ๑ นี้ เปนวัยที่กระตือรือรนในการเลน กลาทดลอง  
หาประสบการณตรงดวยตนเองอยางไมกลัวถูกผิด พรอมที่จะสรางสรรคผลงานจากความฝน ความทรงจำ 
ความรูสึกตางๆ เชน การประดิษฐ การถายทอดจินตนาการ นักเรียนควรไดทดลองเลน เชน เลนกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ สิ่งท่ีใชในการสรางสรรคงาน เลนกับเสียงท่ีมีความแตกตาง และการละเลนแบบตางๆ ท่ีมีท้ังบทรอง 
ดวยลีลาและทาทางที่หลากหลาย นักเรียนจะคอยๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของงานศิลปะทุกแขนง 
ท่ีเปนการแสดงออกของอารมณความรูสึกท้ังของตนเองและหมูคณะ  
 นักเรียนในชวงชั้นนี้ ชอบที่จะอานโลกและใหความหมายกับสิ่งตางๆ รอบตัว ชอบมีเพื่อนเลนและ 
เลนเปนกลุม รวมกันสรางเรื่องราวโดยนำความรูสึกและความเขาใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกมาเปนงาน
สรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนง นักเรียนจะเริ ่มตระหนักถึงความสัมพันธของการนำความรูสึกนึกคิดนั้น 
มาบอกเลาใหม ท่ีแสดงถึงประสบการณของนักเรียน หรือประสบการณท่ีนักเรียนไดมีรวมกับผูอ่ืน 
 จุดเนนการพัฒนา 
 ดานที่ ๑ ใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเจตคติ (Affective Domain) ไดแก ความรูสึกนึกคิด  
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม และคานิยม ควรไดรับการสงเสริมใหสามารถซึมซับ  
รับรูคุณคา ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและสิ่งรอบตัว พรอมทั้งฝกฝนกระบวนการ 
ทางศิลปะ ซึ่งเริ่มตนดวยการใชศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพื่อการสะทอนยอนมอง
ถึงสภาวะจิตและกาย และสามารถจัดการตนเองใหเปนปกติพรอมที่จะสรางผลงานศิลปะทั้งในดานทัศนศิลป



ดนตรี และนาฏศิลป นักเรียนไมเพียงมีความรู ทางดานศิลปะหรือมีทักษะในการสรางงานศิลปะเทานั้น  
แตควรจะไดพัฒนาถึงระดับที่เกิดความตระหนักรู เชิงคุณคา และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝกใหนักเรียน 
กลาสรางสรรคงานและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และฝกการรับฟงความคิดเห็นที่มีผลตอการพัฒนา 
งานศิลปะทั้งของตนเองและของผูอื่นเพื่อสื่อสารและลดชองวางระหวางสิ่งท่ีตนเองเห็นกับผลงานที่สรางข้ึน 
รวมถึงสิ่งท่ีผูอ่ืนเห็นและรับรู 
 ดานที ่ ๒ การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เปนกระบวนการพัฒนาความเปน
พลเมืองที่มั่นคงดวยการมีรากฐาน ภูมิปญญา ดานศิลปวัฒนธรรมไทย อยางทัดเทียมกับสากล ดวยความ
ภาคภูมิใจ สำหรับเด็กวัยนี้จะไมเพียงมีผลในการกลอมเกลาทางดานสุนทรียภาพ แตไปถึงสุนทรียภาพท่ีแฝงอยู
ในภูมิธรรม ภูมิปญญาไทย สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสรางความสัมพันธของตนเองและ
ผูอ่ืน รวมท้ังสิ่งแวดลอมทางสังคมอยางแนบแนน  
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
  ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใชในชีวิต คือ เปนผูมีสายตามองเห็นคุณคา ความงาม
ของสรรพสิ่งรอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต 
และสิ่งแวดลอมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอยางในชีวิตและทำงานอยางมีศิลปะ  
  ระดับชุมชนและสังคม รูจักการใชงานศิลปะเปนสวนประกอบสราง แรงบันดาลใจ แรง
ศรัทธา เสริมเอกภาพของกลุมคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเปนเครื่องจรรโลงจิตใจ และนอมนำไปสูการสราง
งานศิลปะสาธารณะกุศล ศิลปะเพ่ือชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี  ในวาระ หรือเทศกาลท่ีสำคัญตางๆ 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
 บูรณาการระหวางทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป อยางสอดคลองและกลมกลืน และบูรณาการกับ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 
  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป เปนสื่อประกอบท่ีเก้ือกูล
กัน เปนการฝกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยชวงชั้นที่ ๑ เปนอยางดี ไดออกเสียงที่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา  
มีทวงทำนอง ทำใหการเรียนรูคำกลอน บทรองเลน เปนการเรียนที่มีความรื่นรมย ลื่นไหล มีความสุข และ
สามารถถายทอดอารมณ ความรูสึก ไดตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใชภาษา และเปนที่มา
ของคลังคำที่หลากหลาย เด็กในวัยนี้สามารถใชการวาดภาพเปนสื่อถายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อใหตนเอง 
เกิดความเขาใจความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวท่ีเปนความรูสึกนึกคิดตางๆ ไดอยางชัดเจน เพ่ือทดแทนชุดภาษา 
ท่ีไมเพียงพอ และสามารถสื่อกับผูอ่ืนใหเขาใจความคิดและความหมายเหลานั้น  
  สังคมศึกษา เปนสื ่อในการถายทอดเรื ่องราวความสัมพันธ ความผูกพันของครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ นำเสนอองคประกอบของพื้นที่โดยการใชแผนผัง แผนที่ การกำหนดสถานท่ี
สำคัญตางๆ ทิศทาง ขอบเขตในระดับตางๆ ถายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร ผานการดูงานจิตรกรรม อาน
ตำนานและบันทึกเปนภาพวาด ทำความเขาใจเหตุการณที่ไกลตัว (Space and Time) เพื่อทำความเขาใจ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบธรรมชาติกอนท่ีจะมีมนุษยเกิดข้ึน 
  คณิตศาสตร ในเรื่องเสน รูปราง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พื้นที่ พื้นผิว และสีออนแก  
การจำแนก แยกแยะ จัดกลุม จัดองคประกอบศิลปะดวยเสนและรูปราง รูปทรงเรขาคณิต ท้ังแบบสมบูรณและ
แบบแตกลาย หรือขยายอยางมี Pattern การจัดองคประกอบศิลป ดวยจังหวะของรูปและท่ีวาง (Solid and Void) 
ท้ังบนหนากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ตลอดจนคาความยาวของเสียง การเกิดระดับเสียงในดนตรี 
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเปนกระบวนการรวม 
ทั้งดาน วิทยาศาสตรและสุนทรียศาสตร ที่ชวยใหเด็กรู จักและเขาใจสรรพสิ่งในธรรมชาติดวยการสัมผัส 



และมีประสบการณตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพื่อการสืบคนที่มาของปรากฏการณตางๆ 
และกระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสรางงานศิลปะ เชน สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงานปน 
ทั้งนี้ เด็กจะไดเรียนรูถึงวิธีการสกัดสีดวยวิธีงายๆ จากการบด คั้น ดอกไม เปลือกไม ใบไม ฝน ดิน หิน และ 
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีดวยน้ำมะนาว น้ำขี้เถา หรือการเตรียมดินปน ดวยกระบวนการคัดแยก  
ยอย กรอง ละลาย กระบวนการเลนนี้ นอกจากเด็กจะไดรูถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใชสรางชิ้นงานศิลปะแลว 
ยังไดความเขาใจพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรไปพรอมกัน 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสรางสรรคผลงานศิลปะ  

๑.๑ รูจักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ      
       สภาพแวดลอมใกลตัว วฒันธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน 
      ศิลปะอันเก่ียวเนื่องกับคุณคาในชีวติและการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
      จากการรับรูทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การไดฟงและ 
      การบูรณาการขามประสาทสัมผัส 
๑.๒ ใชศิลปะ เพื่อการพัฒนาจติใจผานการทำงานอยางมีสมาธ ิสังเกต  
      เห็น เขาใจและรับรูสุนทรียภาพ ผานความสัมพันธของพหุประสาท  
      สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาต ิ

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. การสรางงานทัศนศิลป 
๒.๑ รับรู สังเกต ใชภาษาทางทศันศิลปอยางเขาใจความหมายและเขาใจ  
      ความสัมพันธขององคประกอบทางทัศนศิลป เชน เสน รูปราง และ 
      รูปทรง ความกลมกลนื ความสมดุล ความเปนเอกภาพ สามารถ 
      สื่อความหมายทางรูปแบบและเร่ืองราวตามจินตนาการและความคิด  
      สรางสรรคได 
๒.๒ ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใชวัสดุ อุปกรณของตนเอง และ 
      นำไปประยุกตใชในการสรางสรรค และการนำเสนองานศิลปะ 
๒.๓ สรางสรรคงานทัศนศิลปทีต่นเองชื่นชอบ หรือรวมสรางสรรคกับผูอ่ืน  
      ถายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดลอม เร่ืองราวใกลตัว 
      ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวติประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
      จากประสบการณ โดยการลองผิดลองถูกดวยวิธีการที่หลากหลาย 
      จนคนพบสิ่งใหม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓. รอง เลน เตน และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 

๓.๑ สนุกกับการรองเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่เหมาะกับชวงวัย เรียนรู 

      อารมณของบทเพลงที่ฟง 

๓.๒ ฟง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียง 

      ที่มาจากธรรมชาติและเคร่ืองดนตรีตางๆ รูปแบบการเกิดเสียง 

      และอธิบายบทเพลงดวยองคประกอบดนตรี    

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๓. รอง เลน เตน และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 

๓.๓ ใชรูปภาพ สัญลักษณแทนเสียง หรือโนตเพลง  

๓.๔ ขับรอง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอยางถูกตอง ดวยความมั่นใจ  

๓.๕ มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของทองถ่ิน ในรูปแบบ 

      เดี่ยว หรือกลุม ดวยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเปน 

      ผูดู ผูชมและผูแสดงที่เขาใจบทบาทหนาที่ของตน 

 

๔. สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ อยางอิสระ 

๔.๑ สนุกกับการเคลื่อนไหวรางกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สตัว สิ่งของ  

      ในลักษณะตางๆ อยางอิสระ สรางสรรคและมีสุนทรียภาพ 

๔.๒ ใชภาษาทา สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหว 

      รางกายที่สะทอนอารมณของตนเอง 

๔.๓ แสดงทาทางประกอบการละเลนพืน้บาน นาฏศิลปไทย หรือ 

      นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ที่เหมาะสมกับวัย  

๔.๔ สนุกกับการละเลนพื้นบาน และเลาถึงการแสดงนาฏศิลปในทองถ่ิน 

      ที่ตนเองชื่นชอบ 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

 

๕. ศิลปะวิจักขณ วิเคราะห วิพากษ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรมใน

ชีวิตประจำวันและในทองถิ่น 

๕.๑ รับรู ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณคาทางสุนทรียะ  

      แสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความประทบัใจ และความคิดเห็น 

      ที่สะทอนประสบการณสนุทรียะที่สัมพนัธกับผลงานศิลปะ 

๕.๒ แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของตนเอง งานของผูอ่ืน หรืองานที ่

      ทำรวมกับเพื่อน อยางสรางสรรค สุภาพ มีเหตุผล เปดใจรับฟง 

      ความเห็นของผูอ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 

๕.๓ เห็นคุณคาของประวัติศาสตรศิลป สืบสาน ประยุกตงานศิลปะ 

      และวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวนั วันสำคัญ  

      หรือเทศกาลตางๆ 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 
  ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Art ๑๐๑ สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรูความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความ 
รูสึกของตน ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดวยงาน
ศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป) 
 
 



LO-Art ๑๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบ ถายทอด ความคิด ความรูสึก จินตนาการ สะทอน
ถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ทองถ่ิน เปนองคประกอบทางทัศนศิลป เชน เสน รูปราง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ และสี ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
LO-Art ๑๐๓ รองเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคลองกับอารมณของบทเพลงท่ีฟง ใชรูปภาพ สัญลักษณแทน
เสียง หรือโนตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับรอง หรือบรรเลงเพลงอยางถูกตอง อธิบายองคประกอบทางดนตรี  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีตางๆ และรูปแบบ 
การเกิดเสียงแบบตางๆ 
LO-Art ๑๐๔ มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของทองถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุม ดวยความ
ม่ันใจ เหมาะสมกับวัย รวมท้ังการเปนผูดู ผูชมท่ีเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน 
LO-Art ๑๐๕ สนุกกับการเคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือแสดงทาทางเลียนแบบในลักษณะตางๆ อยางอิสระ 
สรางสรรคและมีสุนทรียภาพ ใชภาษาทาในการสื่อความหมายแทนคำพูด ท่ีสะทอนอารมณของตนเอง ใน
รูปแบบการละเลนพ้ืนบาน นาฏศิลปไทย หรือนาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน ท่ีเหมาะสมกับวัย และเลาถึง
นาฏศิลปในทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 
LO-Art ๑๐๖ รับรู ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) ดวยความม่ันใจ แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของ 
ตนเอง งานของผูอ่ืน หรืองานท่ีทำรวมกับเพ่ือน อยางสรางสรรค สุภาพ มีเหตุผล เปดใจรับฟงความเห็น  
ของผูอ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
LO-Art ๑๐๗ เชื่อมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เปนสื่อแสดง
ความงามไดอยางอิสระ รวมสรางสรรค ประยุกตงานศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือนำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน วันสำคัญ หรือเทศกาลตางๆ 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Art ๑๑๐๑ สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรูความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจงานศิลปะ (ทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลป) 
LO-Art ๑๑๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบ ถายทอด ความคิด ความรูสึก จินตนาการ 
สะทอนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
และทองถ่ิน เปนองคประกอบทางทัศนศิลป เชน เสน รูปราง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ และสี ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
LO-Art ๑๑๐๓ รองเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคลองกับอารมณของบทเพลงท่ีฟง ใชรูปภาพ สัญลักษณแทน
เสียงหรือโนตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับรอง หรือบรรเลงเพลงอยางถูกตอง 
LO-Art ๑๑๐๔ มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทยในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุม ดวยความม่ันใจ เหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๑๑๐๕ สนุกกับการเคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือแสดงทาทางเลียนแบบในลักษณะตางๆ อยางอิสระ 
สรางสรรคและมีสุนทรียภาพ  
LO-Art ๑๑๐๖ รับรูเก่ียวกับประเภทของผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 
 
 
 



 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Art ๑๒๐1 รับรูความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรูสึกของตน ชื่นชม มี
แรงบันดาลใจในการถายทอด และบูรณาการงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป) 
LO-Art ๑๒๐2 สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบ ถายทอด ความคิด ความรูสึก จินตนาการ 
สะทอนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
และทองถ่ิน เปนองคประกอบทางทัศนศิลป เชน เสน รูปราง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ และสี ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
LO-Art ๑๒๐3 อธิบายองคประกอบทางดนตรี เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียงท่ีมาจาก
ธรรมชาติ 
LO-Art ๑๒๐4 มีสวนรวมในการแสดงดนตรีสากลในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุม ดวยความม่ันใจ เหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๑๒๐5 ใชภาษาทาในการสื่อความหมายแทนคำพูด ท่ีสะทอนอารมณของตนเอง ในรูปแบบ
การละเลนพ้ืนบาน ท่ีเหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๑๒๐6 แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของตนเอง งานของผูอ่ืน หรืองานท่ีทำรวมกับเพ่ือน อยาง
สรางสรรค สุภาพ มีเหตุผล 
LO-Art ๑๒๐7 เชื่อมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เปนสื่อ
แสดงความงามไดอยางอิสระ 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Art ๑๓๐๑ มีแรงบันดาลใจในการถายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดวยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป) 
LO-Art ๑๓๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบ ถายทอด ความคิด ความรูสึก จินตนาการ 
สะทอนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
และทองถ่ิน เปนองคประกอบทางทัศนศิลป เชน เสน รูปราง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ และสี ดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
LO-Art ๑๓๐๓ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีตางๆ 
และรูปแบบการเกิดเสียงแบบตางๆ 
LO-Art ๑๓๐๔ มีสวนรวมในการแสดงดนตรีของทองถ่ินในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุม ดวยความม่ันใจ เหมาะสม
กับวัย รวมท้ังการเปนผูดู ผูชมท่ีเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน 
LO-Art ๑๓๐๕ นาฏศิลปไทย หรือนาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน ท่ีเหมาะสมกับวัย และเลาถึงนาฏศิลป ใน
ทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 
LO-Art ๑๓๐๖ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) ดวยความม่ันใจ แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของ
ตนเอง งานของผูอ่ืน หรืองานท่ีทำรวมกับเพ่ือน อยางสรางสรรค สุภาพ มีเหตุผล เปดใจรับฟงความเห็น ของ
ผูอ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
LO-Art ๑๓๐๗ รวมสรางสรรค ประยุกตงานศิลปะ และวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
วันสำคัญ หรือเทศกาลตางๆ 
 
 



กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวยใหผูเรียนมีสุขภาวะท้ังกายและจิตท่ีดีซ่ึงมีความสำคัญ     
เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพ่ือจะไดมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง    
มีเจตคติ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนนิสัย ทำใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะในการใชชีวิต สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ    
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา มุงเนนการจัดโอกาสการเรียนรูใหเกิดการปฏิบัติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจนเปนนิสัย 
มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น อันจะนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  
     พลศึกษา มุงเนนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ตองควบคุมรางกายและจิตใจในการทำกิจกรรม 
ทางกาย การออกกำลังกาย การเลนเกม และกีฬา ชวยใหรางกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มีระเบียบ 
วินัย อดทน สรางสรรคความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน   
 จุดเนนการพัฒนา 
 การพัฒนาผู  เร ียนในช วงช ั ้นท ี ่  ๑ นี ้  ม ี เป าหมายสำคัญ เพื ่อให ผ ู  เร ียน ม ีส ุขภาพกายที ่ดี   
และการเจริญเติบโตที่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายอยางสนุกสนานและปลอดภัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต และใชขอมูลสารสนเทศเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  

เปาหมายสำคัญดังกลาว ประกอบดวยสมรรถนะเฉพาะ ๓ สมรรถนะ ซึ ่งมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ จำนวน ๘ 
ขอ สำหรับนำไปกำหนดผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะดวย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ หรือสถานการณจากเรื่องราวใกลตัวไปสูไกลตัว  
จากงายไปยาก ตามพัฒนาการของผูเรียน ฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

สำหรับชวงชั้นท่ี ๑ จากผลลัพธการเรียนรูดังกลาว อาจจัดประสบการณการเรียนรูเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
  การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เปนการจัดประสบการณใหผูเรียน 
สรางนิสัยการดูแลสุขภาพของตนเองดวยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ดูแลและปองกันตนเอง 
ใหปลอดภัยจากอาการเจ็บปวย หลีกเลี่ยงสถานการณที่เปนอันตราย และรูจักขอความชวยเหลือจากบุคคล 
ท่ีไววางใจ รวมท้ังการใชขอมูลดานสุขภาพใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพ 
    การมีกิจกรรมทางกายอยางสนุกสนานและปลอดภัย เปนการจัดประสบการณใหผู เรียน 
มีกิจกรรมทางกายดวยการเคลื่อนไหวรางกายทั้งแบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และแบบมีอุปกรณ เลนเกม การละเลน
พื้นเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬาทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภททีม  เปนประจำสม่ำเสมอ  
ดวยความสนุกสนาน และปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังกอนและ
หลังทำกิจกรรม 
  การมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต เปนการจัดประสบการณใหผูเรียน 
เห็นคุณคาของตนเอง รูจักและจัดการอารมณ ความคิด และพฤติกรรมของตนเองอยางเหมาะสม มีความเห็นอก 
เห็นใจผูอ่ืน สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน และมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
   



 การนำไปใชในชีวิตจริง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื ้อตอการ
นำไปใชในชีวิตจริง จัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม และเรียนรูจากการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ 
เชน ออกแบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ
ตางๆ ทั้งที่บาน โรงเรียนและระหวางการเดินทางได จัดสถานการณใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติการเอาตัว
รอดจากเหตุการณที่ไมนาไววางใจ ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ และสรางสัมพันธภาพกับคนรอบขาง จัดพื้นท่ี
ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถตามศักยภาพ ฝกใหรูจักอารมณ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง และ
สามารถจัดการได ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ระหวางวัน จัดกิจกรรม เกม หรือกีฬา รวมกับเพ่ือนในหอง ตางหอง 
หรือตางโรงเร ียน ฯลฯ โดยจัดสภาพแวดลอมที ่ เอ ื ้อตอการเร ียนรู ของผู  เร ียน ประสานความรวมมือ 
ในการทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว ชุมชน ติดตามความกาวหนา หรือพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง  
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 
             ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณโดยใชคำศัพทและเร ื ่องราวการเลนเกม  
การละเลนพื้นเมือง การออกกำลังกาย และเลนกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน การตั้งคำถาม 
เพ่ือสืบคนขอมูล การบันทึก และสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม   
  คณิตศาสตร นับจำนวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การอานขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจ
เรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผานการเลนเกม การเลนกีฬา การเคลื่อนไหวรางกาย     
ตามรูปแบบและทิศทางตางๆ     
  ศิลปะ ใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที่สื ่อความหมายของเรื ่องราว สะทอน
ความคิดและความรูสึกในหัวขอท่ีนำเสนอ   
  สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม สามารถ 
ปฏิบัติตนตามขอตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑของสังคม ไดอยางมีความรับผิดชอบ  
ใหความรวมมือในการทำงานเปนทีมผานการเลน การออกกำลังกาย และการเลนกีฬารวมกัน  
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณจริง  
ในชีวิตประจำวัน เชน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจาก
มลพิษทางดิน น้ำ อากาศ 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม  

๑.๑ ความสามารถในปฏิบตัิตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาต ิ ๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๑.๒ ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในไดสมวัย 
๑.๓ ความสามารถในการดูแลตนเองใหปลอดภัยและหลีกเลี่ยง 

สถานการณและสภาพแวดลอมที่เสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ 
๑.๔ ความสามารถในการใชขอมูลขาวสารเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 

 
 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๒. การมีกิจกรรมทางกายอยางสนุกสนานและปลอดภัย 

๒.๑ ความสามารถในการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกสวนไดอยางสัมพันธกัน ๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒.๒ ความสามารถในการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ อยางปลอดภัย 
๒.๓ ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เลนเกม เลนการละเลน

พื้นเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬา อยางปลอดภัย  และมีนำ้ใจ
นักกีฬา 

๒.๔ ความสามารถในสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

๓. การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทกัษะในการดำเนินชีวิต 

๓.๑ ความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณ ความรูสึกของตนเอง  
และผูอ่ืน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 
 

๓.๒ ความสามารถในการสื่อสารอารมณ ความรูสึกของตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

๓.๓ ความสามารถในการสรางสัมพนัธภาพที่ดี กับผูอ่ืน 
๓.๔ ความสามารถในการแกปญหาและปรับตัวได อย างเหมาะสมตาม

สถานการณ 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Pe ๑๐๑ ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน 
พักผอน เลน และกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ และสังคมอยางสมดุลและ
เหมาะสมตามวัย ดวยความเขาใจ ถึงผลดีตอสุขภาพกายและจิต ดู ฟง อาน และแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาใชในชีวิตประจำวันอยางปลอดภัย และเสริมสรางนิสัยเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  
LO-Pe ๑๐๒ รับรูและหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยูในสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงและเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีไววางใจอยางเหมาะสม เม่ือมีอาการ
เจ็บปวย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุราย หรืออยูในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอตนเอง 
LO-Pe ๑๐๓ สังเกตสิ่งแวดลอมและขอมูลขาวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ อาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ อยางเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล  
LO-Pe ๑๐๔ มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวอวัยวะทุกสวนไดสัมพันธกัน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง และหลากหลายรูปแบบท้ังมีอุปกรณและไมมีอุปกรณ ดวยความแรง 
ระยะทาง หรือมีความแมนยำในบริบทท่ีเหมาะสมอยางมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน   
LO-Pe ๑๐๕ เลนเกม เลนการละเลนพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬา อยางสม่ำเสมอจนเปนนิสัย ดวย
ความสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รับรูและปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ขอตกลงรวมกันและรักษาสิ่งแวดลอม  
โดยจัดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังกอนและหลังทำกิจกรรม  
LO-Pe ๑๐๖ สำรวจตนเอง และบอกความคิดความตองการ ความรูสึก ความสามารถ จุดเดน จุดดอย และ
ขอจำกัดของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท้ังสวนตัวและรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิด ขอมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ใหเกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ  



LO-Pe ๑๐๗ สังเกตอารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเองและบุคคลรอบขาง แสดงออกดวยพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามสถานการณอยางมีเหตุผล รับรูและหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความขัดแยง  
หรือความไมสบายใจ หาทางออกในการแกปญหาอยางสรางสรรคท่ีไมเปนการทำรายหรือใชความรุนแรง  
ขอความชวยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 
LO-Pe ๑๐๘ มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุมเพ่ือนอยางมีความสุข และมีการสื่อสารใหเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีกับคนอ่ืน  
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Pe ๑๑๐๑ ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายใน ดูแลสุขอนามัยทาง
เพศ เปนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีเหมาะสมตามวัย 
LO-Pe ๑๑๐๒ รับรูเก่ียวกับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ ปฏิบัติตนตาม
คำแนะนำ และขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีไววางใจ เม่ือมีอาการเจ็บปวย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุราย 
หรืออยูในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอตนเอง 
LO-Pe ๑๑๐๓ สังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาการ
เจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ อยางเหมาะสมตามวัย 
LO-Pe ๑๑๐๔ มีสมรรถภาพทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง ท้ังมีอุปกรณและไมมี
อุปกรณ 
LO-Pe ๑๑๐๕ เลนเกม เลนการละเลนพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย ดวยความสนุกสนานและปลอดภัย 
LO-Pe ๑๑๐๖ สำรวจตนเอง และบอกความคิดความตองการของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ท้ังสวนตัวและรวมกับผูอ่ืน 
LO-Pe ๑๑๐๗ สังเกตอารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเอง แสดงออกดวยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม
สถานการณ รับรูสถานการณท่ีกอใหเกิดความขัดแยง หรือความไมสบายใจ ไมทำรายตนเอง ขอความ
ชวยเหลือจากพอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 
LO-Pe ๑๑๐๘ มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุมเพ่ือนอยางมีความสุข 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Pe ๑๒๐๑ ดูแลตนเองในเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน การรับประทานอาหาร พักผอน นอนหลับ เลน 
และทำกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ และสังคมอยางสมดุลและเหมาะสมตาม
วัย ดวยความเขาใจ ถึงผลดีตอสุขภาพกายและจิต 
LO-Pe ๑๒๐๒ รับรูและหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยูในสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงและเปน
อันตรายตอสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีไววางใจ เม่ือมีอาการเจ็บปวย 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุราย หรืออยูในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอตนเอง 
LO-Pe ๑๒๐๓ สังเกตสิ่งแวดลอมและขอมูลขาวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ อาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ อยางเหมาะสมตามวัย  
LO-Pe ๑๒๐๔ มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง และ
หลากหลายรูปแบบท้ังมีอุปกรณและไมมีอุปกรณ ดวยความแรง ระยะทาง หรือมีความแมนยำในบริบทท่ี
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง 



LO-Pe ๑๒๐๕ เลนเกม เลนการละเลนพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬา อยางสม่ำเสมอ ดวยความ
สนุกสนานและปลอดภัย มีน้ำใจนักกีฬา และรักษาสิ่งแวดลอม 
LO-Pe ๑๒๐๖ บอกความรูสึก ความสามารถ จุดเดน จุดดอย และขอจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันท้ังสวนตัวและรวมกับผูอ่ืน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเกิดความม่ันใจ 
LO-Pe ๑๒๐๗ สังเกตอารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเองและบุคคลใกลตัว แสดงออกดวยพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามสถานการณอยางมีเหตุผล บอกวิธีหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความขัดแยง หรือ
ความไมสบายใจ ไมทำรายตนเองและผูอ่ืน หรือใชความรุนแรง ขอความชวยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จาก
พอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 
LO-Pe ๑๒๐๘ มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุมเพ่ือนอยางมีความสุข และมีการสื่อสารอารมณ 
ความรูสึกของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Pe ๑๓๐๑ ดู ฟง อาน และแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาใชในชีวิตประจำวัน
อยางปลอดภัย และเสริมสรางนิสัยเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
LO-Pe ๑๓๐๒ รับรูและหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยูในสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงและเปน
อันตรายตอสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีไววางใจอยางเหมาะสม เม่ือมี
อาการเจ็บปวย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุราย หรืออยูในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอตนเอง 
LO-Pe ๑๓๐๓ สังเกตสิ่งแวดลอมและขอมูลขาวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ อาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ อยางเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล 
LO-Pe ๑๓๐๔ มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวอวัยวะทุกสวนไดสัมพันธกัน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง และหลากหลายรูปแบบท้ังมีอุปกรณและไมมีอุปกรณ ดวยความแรง 
ระยะทาง หรือมีความแมนยำในบริบทท่ีเหมาะสมอยางมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 
LO-Pe ๑๓๐๕ เลนเกม เลนการละเลนพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬา อยางสม่ำเสมอจนเปนนิสยั ดวย
ความสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รับรูและปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ขอตกลงรวมกันและรักษาสิ่งแวดลอม  
โดยจัดพ้ืนท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังกอนและหลังทำกิจกรรม 
LO-Pe ๑๓๐๖ สำรวจตนเอง และบอกความคิดความตองการ ความรูสึก ความสามารถ จุดเดน จุดดอย และ
ขอจำกัดของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท้ังสวนตัวและรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิด ขอมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ใหเกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ 
LO-Pe ๑๓๐๗ สังเกตอารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเองและบุคคลรอบขาง แสดงออกดวยพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามสถานการณอยางมีเหตุผล รับรูและหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความขัดแยง หรือ
ความไมสบายใจ หาทางออกในการแกปญหาอยางสรางสรรคท่ีไมเปนการทำรายหรือใชความรุนแรง ขอความ 
ชวยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 
LO-Pe ๑๓๐๘ มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุมเพ่ือนอยางมีความสุข และมีการสื่อสารใหเกิด
สัมพันธภาพท่ีดีกับคนอ่ืน 
 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
 สังคมศึกษาเปนศาสตรบูรณาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวยวิชาสำคัญคือ
ประวัติศาสตร ศีลธรรม หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร สังคมศึกษามีเปาหมายสำคัญท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบดวยการเปนพลเมืองของทองถ่ิน 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมุมมองหลาก 
หลาย และมีมโนทัศนสำคัญสำหรับใชทำความเขาใจโลกและชีวิตท่ีกวางขวาง เปนผูมีความสามารถท่ีจะเรียนรู 
เพิ่มพูนประสบการณ พัฒนาตนเอง และใชศักยภาพของตนอยางรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับ 
เปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนรวมมือกันเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกชุมชนและสังคม  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๖ ประการ ไดแก  

๑. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ สามารถ 
จัดการอารมณอยางมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน  

๒. วางแผนการใชทรัพยากรและการใชจายในชีวิตประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง  
ในระดับตนเองและครอบครวั  

๓. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรดวยการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลและหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตรอยางมีเหตุผล เพื่อเขาใจการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและผลสืบเนื่องของเหตุการณในอดีตที่มีตอ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณคาของสถาบันหลักของชาติ และทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยู เพ่ือสรางสำนึกรวม
ในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความแตกตางหลากหลาย 

๔. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอยูรอบตัวและชุมชน ตัดสินใจดำเนินกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการปองกัน รับมือ แกปญหา สิ่งแวดลอม 
ในชั ้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ดวยความเขาใจในปรากฏการณการเปลี ่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และ
ความสัมพันธท่ีสมดุลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

๕. รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
มีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหารวมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 

๖. เลือกและจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน ไมใหเกิดผลเสีย 
ตอตนเองและผูอ่ืน ตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือไมเชื่อ ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตาม โดยเขาใจวัตถุประสงค ประโยชน 
และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล สรางและสงตอขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัว 
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๖ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น ๑๒ ขอ ซ่ึงเปนเปาหมายของชวงชั้นนี้   
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๑๒  ขอ ดังกลาว นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๑ - ๓ โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื่อใหเมื่อผูเรียนบรรลุ 
ผลลัพธการเรียนรูชั้นปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 
 

 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ วาดวยการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อทำความเขาใจตนเองและสังคม โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือดวยสำนึกท่ีดี ท่ีไดรับการปลูกฝง การพัฒนา 



ระบบความคิด พิจารณา ไตรตรองกอนตัดสินใจทำสิ่งใดๆ ทำใหเปนผูมีจิตใจดีที่สงผลตอการคิดดี พูดดี และ
ทำแตสิ่งที่ดี อันเปนประโยชนและสรางสันติสุขทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว 
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ทำใหเขาใจสังคมในอดีตไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือนำมาเสริมสรางความเขาใจ
ในสังคมปจจุบันที่มีรากประวัติศาสตรซ่ึงเกี ่ยวของสัมพันธกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ประวัติศาสตรของกลุมคนที่มีความหลากหลาย ที่มีลักษณะผสมผสานและกอรูปเปนวัฒนธรรมและสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเปนพลวัต โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อันสงผลตอพฤติกรรมในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม การปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่ และสิทธิเสรีภาพในการอยูรวมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองในการใชจาย และการใช
ทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบตอตนเองและสิ่งแวดลอม อันจะนำไปสูการเปนสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 

จุดเนนการพัฒนา  
 การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ดานศีลธรรมจัดใหสอดรับกับ 
กรอบคิดของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การดำเนินการเรียนรูใหไปถึงสมรรถนะทั้ง ๖ ประการ ไดนั ้น ตองอาศัย 
การปฏิบัติทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปญญาภาวนา ซึ่งสามารถที่จะถายทอดศีลธรรมไปสูชีวิต 
ตามทฤษฎีและหลักการในการเรียนรูตางๆ  
   การปฏิรูปการเรียนรูสังคมศึกษา เปนการศึกษาถึงคุณคาของความเปนมนุษยและการอยูรวมกัน 
ในสังคมในฐานะเปนพลเมืองของชาติภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ของโลกซ่ึงรวมสรางประวัติศาสตร ใหเกิดความม่ันคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา 
และศาสนาอื่นเปนฐาน (ตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุมสาระ 
การเรียนรูนี้ ชวยใหผูเรียนใชชีวิตท้ังในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม เปนพลเมืองดี  
 สำหรับชวงชั้นท่ี ๑ ไดจัดผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น เปน ๖ หัวขอ ดังนี้ 
 ศาสนธรรมนำทางชีวิต เพื ่อพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียน 
ไดประยุกตใชหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย จิตใจ และปญญา อันจะนำไปสูการสรางประโยชนและความสงบสุขในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน  
 การวางแผนการเงินและการใชทรัพยากร เปนการบูรณาการใหนักเรียนไดวางแผนรวมกับคน 
ในครอบครัว เพื่อน และครู เรียนรูและพัฒนาตนเปนคนที่ใชจายเงินและใชทรัพยากรอยางมีการวางแผน  
และประหยัด เพ่ือลดคาใชจายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน เห็นความสำคัญของการประหยัดและ 
ออม สามารถประยุกตใชแนวยคิดของการพัฒนาที ่ยั ่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
ในการดำเนินชีวิต 
 เหตุการณในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั ้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับ 
สถาบันพระมหากษัตริย เปนการบูรณาการใหนักเรียนใชคนหาเรื ่องราวความเปนมาของครอบครัว และ
โรงเรียนอยางเปนระบบ ผานการทำกิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและผูเกี ่ยวของ จนสามารถทำความเขาใจ
เหตุการณตางๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหลงขอมูลท่ีชัดเจนมาสนับสนุน นำไปสูการปฏิบัติตนท่ีแสดง 
ถึงความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
 ชีวิตในบาน โรงเรียน และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียนฝกการใชชีวิตจากสังคมใกลตัวไปสู
สังคมที่ไกลตัว และสังคมในโลกเสมือน ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หนาที่และเสรีภาพ เปนสมาชิกของสังคม 
ควบคุมอารมณและความรูสึกและปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื ่นที่มีความแตกตาง และทำประโยชนตอ



สวนรวม อยูรวมกันอยางสันติ โดยไมสรางควาอมเดือดรอนตอตนเอง ผูอื่น สวนรวม และสำรวจขอมูลโดยใช
แผนท่ี แผนผัง รูปถาย เพ่ือจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 วัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย เปนการบูรณาการใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
ท่ีมีการผสมผสาน เลือกรับและปรับใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย เห็นคุณคาของวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ิน 
โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย 
 รูเทาทันสื่อ เทาทันตนเอง เปนการบูรณาการใหผูเรียนตระหนักและเทาทันความคิดของตนเอง  
ที่ไดรับอิทธิพลจากสื่อและคานิยมของสังคม เทาทันสื่อโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก สรางและสงตอ 
สื่อสารสนเทศ  
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 จากการฝกฝนใหผู เร ียนไดใชศาสนธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหสามารถดูแลตนเอง 
ในชีวิตประจำวันอยางเปนปกติสุข  
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเปน “นักประวัติศาสตรที่ดี กลาวคือ รูจักสังเกต ไตถาม จดจำและนำ 
สิ่งที่ศึกษาจดจำมาได มาวิเคราะหหาเหตุผลที่ถูกตองตอไป” (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  ฝกฝนใชกระบวนการสืบคนเรื ่องราวในอดีตของครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน ความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถิ่น เขาใจพัฒนาการของสถาบันหลักของชาติ อันไดแก สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย  มีสมรรถนะในการสื่อสารดวยภาษา เพื่อคนหาขอเท็จจริงจากแหลงขอมูล 
ที่นาเชื่อถือ อาศัยการคิดขั้นสูงเพื่อวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูเรียนสามารถ
นำไปใชในการทำความเขาใจและคนหาขอมูลเรื่องราวตางๆ ท่ีตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝกฝนใหผู เรียนสามารถอยูรวมกับผูอื ่นอยางสันติสุข ยอมรับความแตกตางหลากหลาย 
ทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล เขาใจการอยูรวมกันตามกฎ กติกา และขอตกลง ตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอมท่ีตองรวมกันดูแลรักษา นำไปสูการทำตนใหเปนประโยชน รวมรับรู
และแกปญหาโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
 จากการฝกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใชเงิน รวมทั้งใชทรัพยากรอยางมีสติ ตระหนักถึงผลที่เกิดข้ึน 
จากการใชเงินและใชทรัพยากรของตนเอง ชวยลดปญหาทางการเงินและการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเอง และครอบครัว มีจิตสำนึกและปฏิบัติตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาท่ียั่งยืน  
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
  ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ สามารถจัดสถานการณจากการฟง การอานวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที ่หลากหลาย ซึ ่งมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมถึงประเพณีที่ดีงาม โดยใชคำศัพทและเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและวิถีชีวิตในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอาน  
การตั้งคำถามเพื่อสืบคนขอมูล การบันทึกและสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราว 
ท่ีตนสนใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  คณิตศาสตร สามารถใชทักษะการอานและแปลขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจ
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการรวมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใชจายและใชทรัพยากร 
ใหคุมคา และบูรณาการในเรื่องการอานปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปและการทำความเขาใจประวัติความเปนมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 



  ศิลปะ สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที่สื่อเรื่องราวที่มีความหมายและมี
คุณคา ตอความคิด ความสนใจ และความรูสึกจากสถานการณและเหตุการณตางๆ รอบตัว เพื่อใหการสื่อสาร 
มีความชัดเจน และนาสนใจมากข้ึน  
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมศีลธรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพจิต 
ในการอยูรวมกันกับผูอื่น สามารถจัดการอารมณและความรูสึกอยางรูเทาทัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรัก 
ความสามัคคี รูจักใหอภัย รวมสรางบรรยากาศแหงความเขาใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการรวมกัน
แกปญหาความขัดแยงในฐานะท่ีเปนสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี ่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รับรูและเขาใจระบบความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติในหวงโซท่ีเก้ือกูลกัน เพ่ือ
การปฏิบัติตนใหเหมาะสม อนุรักษธรรมชาติ และพรอมรับมือกับภัยพิบัติ  
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
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๑. ปฏิบตัิตนสอดรับกบัหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ สามารถจัดการอารมณอยางมี
สติสัมปชัญญะ อดทนและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นในชีวิตประจำวัน  
๑.๑ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรูถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาใน 
      ศาสนาอ่ืนที่ตนนบัถือ  
๑.๒ ฝกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนา 
      ที่ตนนบัถือ  
๑.๓ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาที่กอใหเกิดการคิด 
      ข้ันสูง 
๑.๔ สื่อสารดวยทาททีี่สุภาพ มสีติ เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ เคารพความ 
      แตกตางระหวางกัน  เพื่ออยูรวมกันอยางสนัติสุขในครอบครัว โรงเรียน  
      ชุมชน ในฐานะเปนพลเมืองไทย  
๑.๕ อยูรวมและใชสอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
      เพื่อใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน และใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน 
      และพอเพียง 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. วางแผนการใชทรัพยากรและการใชจายในชีวิตประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ในระดับตนเองและ
ครอบครัว  
๒.๑ วางแผนการใชจายและออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย และ 
      ชวยลดคาใชจายในครอบครัว 
๒.๒ ใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง  
      เพื่อลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวงั ดวยความตระหนักถึง 
      ผลกระทบของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๓. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรดวยการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางมี
เหตุผล เพ่ือบอกผลกระทบของเหตุการณที่มีตอตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณคาของทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู
และสถาบนัหลักของชาติ เพ่ือสรางสำนึกรวมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และอยูรวมกันอยางสันติทามกลาง
ความแตกตางหลากหลาย 
๓.๑ สอบถาม คนหาคำตอบของเร่ืองราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว  
     โรงเรียนและชุมชน ความสมัพันธของสถาบนัหลักของชาตกัิบชุมชนและ 
     ทองถ่ิน ประวัติความเปนมาและวิถีชวีิต ลำดับ เวลาและเหตุการณสำคัญ  
     ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากอดีตถึง 
     ปจจุบนั โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เก่ียวของ อยางเห็นคุณคาและ 
     ภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผล 
     การกระทำในอดีตที่มีตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มผีลตอ 
     อนาคต  
๓.๒ ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมของชมุชนอยางเห็น 
      คุณคาและคำนึงถึงผลที่อาจเกิดข้ึนตอตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมใน   
      ชุมชน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
 

๔. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอยูรอบตัวและชุมชนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยาง 

รับผิดชอบตอสิง่แวดลอม มีสวนรวมในการปองกัน รับมือ แกปญหา สิ่งแวดลอมในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ดวย 

ความเขาใจในปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และความสัมพันธที่สมดุลระหวางมนุษยกับ 

สิ่งแวดลอม 

๔.๑ ใชแผนผัง แผนที่และรูปถายในการระบุวา ตนเองอยู ณ พืน้ที่ใด             

      ในโรงเรียน ชุมชน คนหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะ 

      สิ่งแวดลอมตางๆ ในบาน หองเรียน โรงเรียน และลักษณะ           

      ทางกายภาพในชุมชน 

๔.๒ มีสวนรวมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน  

      หองเรียน โรงเรียน ดวยความเขาใจในความสัมพนัธระหวาง 

      สิ่งแวดลอมกับชวีิตความเปนอยูของตนเองและสวนรวม 

๒. การคิดข้ันสูง 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๕. รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและแกไขปญหารวมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 

๕.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ที่มีตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน          

      ใชและยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางข้ึนรวมกัน 

๕.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสนิใจในการแกปญหา  

      หรือความขัดแยงในสถานการณตางๆ และทำกิจกรรมรวมกัน  

      อยางมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละ 

      ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชกิ                    

      ของครอบครัวชั้นเรียน และโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๕. รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและแกไขปญหารวมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 

๕.๓ รักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพือ่ไมใหตน 

      ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกายจิตใจ ทรัพยสินและ                        

      แจงผูใหญที่เก่ียวของ 

๕.๔ แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด                   

      ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ  

      และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) 

๕.๕ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก 

      และสัญลักษณของชาติ และรวมกิจกรรม ที่ทำประโยชนเพื่อสวนรวม 

      ตามกำลังของตน 

 

๖. เลือกและจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน ไมใหเกิดผลเสียตอตนเองและผูอ่ืน  

ตัดสินใจที่จะเชือ่หรือไมเชื่อ ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัตติาม โดยเขาใจวัตถุประสงค ประโยชน และโทษของสื่อ 

สารสนเทศ ดิจิทัล สรางและสงตอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

๖.๑ เลือกใช และจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจทิัล 

อยางรูเทาทัน 

๖.๒ ใชวิจารณญาณและความรูดานสื่อ สารสนเทศและดิจิทลั ประกอบ 

การคิดและตัดสนิใจในการกระทำตางๆ ในชวีิตประจำวนั 

๖.๓ สรางและสงตอขอมูลสารสนเทศอยางใครครวญ รับผิดชอบตอผล 

ที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งใชใหเปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

 

 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-So ๑๐๑ มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรูในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ 
หม่ันฝกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถจัดการตนเอง และ
ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาท่ีกอใหเกิดการคิดข้ันสูง 

LO-So ๑๐๒ สามารถสื่อสารดวยทาทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ เคารพในความแตกตาง
ระหวางกัน อยูรวมกันอยางเปนมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเปนพลเมืองไทย ใชสอย
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคาเพ่ือใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน และใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยาง
รูเทาทันและพอเพียง  
LO-So ๑๐๓ รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนำไปสูการแยกแยะ
ความตองการและความจำเปน วางแผนการใชจาย และออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย 

 
 



LO-So ๑๐๔ ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวัน อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง 
ครอบครัว และโรงเรียน 

LO-So ๑๐๕ นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและทองถ่ิน ประวัติความเปนมา และวิถีชีวิต ลำดับ
เวลาและเหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน และอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของดวยภาพและภาษาของ
ตนเองท่ีเขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบอยางเปนข้ันตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันท่ีมีผลตอ
อนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน และชมุชน 

LO-So ๑๐๖ สำรวจขอมูลเก่ียวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆ และสถานท่ี โดยประยุกตใชแผนท่ี 
แผนผัง รูปถาย เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมท่ี
บาน หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนใน
ชุมชนท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
LO-So ๑๐๗ ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี ยอมรับขอตกลง  
กฎ กติกาท่ีสรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยง 

ในสถานการณตางๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของ 

ครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

LO-So ๑๐๘ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแกหรือละเมิด
สิทธิ เสรีภาพ ท้ังรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกายและ 
วาจาเม่ือรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอ่ืน ท่ีแสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของ 
บุคคลอ่ืนท่ีแตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมท้ังไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) ควบคุม 
อารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 
LO-So ๑๐๙ เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสีย
ตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
LO-So ๑๑๐ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๑๑ เลือกและจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน โดยรับผิดชอบตอผลท่ี
เกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน 

LO-So ๑๑๒ ตัดสินใจท่ีจะเชือ่หรือปฏิบัติ โดยเขาใจวัตถุประสงค ประโยชน และโทษของสื่อ สารสนเทศ 
ดิจิทัล สรางและสงตอขอมูลสารสนเทศ เกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-So ๑๑๐๑ มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรูในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนท่ีตน 
นับถือ 
LO-So ๑๑๐๒ สามารถสื่อสารดวยทาทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ เคารพในความแตกตาง
ระหวางกัน เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุขในครอบครัว โรงเรียน  



LO-So ๑๑๐๓ รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนำไปสูการแยกแยะ
ความตองการและความจำเปน 
LO-So ๑๑๐๔ ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำกิจวัตรประจำวันอยางประหยัด ดวย
ความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง 

LO-So ๑๑๐๕ นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับครอบครัว และโรงเรียน 
ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติ ประวัติความเปนมาจากอดีตถึงปจจุบัน ดวยภาพและภาษาของตนเอง
ท่ีเขาใจงาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีตอปจจุบัน
และผลของการกระทำในปจจุบันท่ีมีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน 

LO-So ๑๑๐๖ สำรวจขอมูลเก่ียวกับตำแหนง และทิศทางของสิ่งตางๆ และสถานท่ี โดยประยุกตใชแผนผัง 
เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมท่ีบาน หองเรียน และโรงเรียน ดวยความ
ตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
LO-So ๑๑๐๗ ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท ยอมรับขอตกลง กฎ กติกา ท่ีสรางรวมกัน ดวย
ความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 
LO-So ๑๑๐๘ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแกหรือ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ท้ังรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมกลั่นแกลงเพ่ือน 
(Bullying) ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 
LO-So ๑๑๐๙ เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของโรงเรียนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิด
ผลเสียตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
LO-So ๑๑๑๐ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๑๑๑ ใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน โดยรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง ภายใตการ
ดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๑๑๒ เขาใจวัตถุประสงค ประโยชน และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-So ๑๒๐๑ มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรูในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนท่ีตน 
นับถือ หม่ันฝกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม  
LO-So ๑๒๐๒ สามารถสื่อสารดวยทาทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ เคารพในความแตกตาง
ระหวางกัน เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุขในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ในฐานะเปนพลเมืองไทย ใชสอย
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
LO-So ๑๒๐๓ รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนำไปสูการแยกแยะ
ความตองการและความจำเปน วางแผนการใชจายอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบดวยกันในการลด
คาใชจาย 

LO-So ๑๒๐๔ ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวันอยาง
ประหยัด คุมคา ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง และครอบครัว 

LO-So ๑๒๐๕ นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับชุมชน ความสัมพันธของ
สถาบันหลักของชาติกับชุมชน ประวัติความเปนมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐาน และแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของดวยภาพและภาษาของ



ตนเองท่ีเขาใจงาย ชัดเจน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต
ท่ีมีตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันท่ีมีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียน และชมุชน 

LO-So ๑๒๐๖ สำรวจขอมูลเก่ียวกับตำแหนง และทิศทางของสิ่งตางๆ และสถานท่ี โดยประยุกตใชแผนท่ี 
แผนผัง รูปถาย เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียน และชุมชน ดวย
ความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชนท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอ 
ชีวิตความเปนอยู 
LO-So ๑๒๐๗ ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี ยอมรับขอตกลง 
กฎ กติกาท่ีสรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว  
ชัน้เรียน โรงเรียน และชุมชน 
LO-So ๑๒๐๘ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแกหรือ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ท้ังรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกาย
และวาจาเม่ือรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอ่ืน ท่ีแสดงถึงการยอมรับความคิดท่ีแตกตางกัน รวมท้ังไมกลั่นแกลง
เพ่ือน (Bullying) ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 
LO-So ๑๒๐๙ เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสีย
ตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
LO-So ๑๒๑๐ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๒๑๑ เลือกใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน โดยรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและ
ผูอ่ืน ภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๒๑๒ ตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือปฏิบัติ โดยเขาใจวัตถุประสงค ประโยชน และโทษของสื่อ สารสนเทศ 
ดิจิทัล 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-So ๑๓๐๑ หม่ันฝกตนตามหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถจัดการตนเองและดำเนินชีวิตใน
สังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาท่ีกอใหเกิดการคิดข้ันสูง 

LO-So ๑๓๐๒ สามารถสื่อสารดวยทาทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ เคารพในความแตกตาง
ระหวางกัน อยูรวมกันอยางเปนมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเปนพลเมืองไทย ใชสอย
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคาเพ่ือใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน และใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอยาง
รูเทาทัน และพอเพียง 

LO-So ๑๓๐๓ รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนำไปสูการแยกแยะ
ความตองการและความจำเปน วางแผนการใชจาย และออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย 

LO-So ๑๓๐๔ ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง 
ครอบครัว และโรงเรียน 

 
 



LO-So ๑๓๐๕ นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับชุมชนและทองถ่ิน 
ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและทองถ่ิน ประวัติความเปนมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและ
เหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน และอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถี
ชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของดวยภาพและภาษาของตนเองท่ี 

เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบอยางเปนข้ันตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ี 

แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันท่ีมีผลตอ 

อนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถ่ิน 
LO-So ๑๓๐๖ สำรวจขอมูลเก่ียวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆ และสถานท่ี โดยประยุกตใช 
แผนท่ี แผนผัง รูปถาย เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถ่ิน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชน 
ทองถ่ิน ท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
LO-So ๑๓๐๗ ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี ยอมรับขอตกลง 
กฎ กติกา ท่ีสรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความ
ขัดแยง ในสถานการณตางๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของ  
โรงเรียน และชุมชนทองถ่ิน 
LO-So ๑๓๐๘ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแกหรือ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ท้ังรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกาย
และวาจาเม่ือรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอ่ืน ท่ีแสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของ 
บุคคลอ่ืนท่ีแตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมท้ังไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) ควบคุม 
อารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 
LO-So ๑๓๐๙ เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่นอยางเห็นคุณคาและไม
กอใหเกิดผลเสียตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชนและทองถ่ิน 
LO-So ๑๓๑๐ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

LO-So ๑๓๑๑ เลือกและจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางรูเทาทัน โดยรับผิดชอบตอผลท่ี
เกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน 

LO-So ๑๓๑๒ ตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือปฏิบัติ โดยเขาใจวัตถุประสงค ประโยชน และโทษของสื่อ สารสนเทศ 
ดิจิทัล สรางและสงตอขอมูลสารสนเทศ เกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติเปนสาระท่ีเนนการสืบเสาะ (inquiry) เพ่ือเขาใจ
ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณเรียนรูในชวงชั้นนี้เริ่มจากการใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวที่สนใจ
และมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน เนนใหผูเรียนสืบเสาะและแกปญหา โดยใชความรูและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเปนพื ้นฐาน ใชเทคโนโลยีเพื ่อเขาถึงแหลงขอมูลอยางปลอดภัย สรางเจตคติที ่ด ีตอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับตัวและอยูรวมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใช
ทรัพยากร 
  เปาหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ  
ชวงชั้นท่ี ๑  

๑. เขาใจแนวคิดและความรูพื้นฐานในวิทยาศาสตรที่จำเปนตอการดำรงชีวิต สามารถใชและเขาถึง 
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม รูเทาทัน และปลอดภัย 

๒. เปนผูที่มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

๓. ตระหนักถึงความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ 
วิทยาการตางๆ ท่ีมีตอมวลมนุษยและสิ่งแวดลอมในระบบธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร (Science) เปนความรูที่เกิดจากสติปญญาและความพยายามของมนุษยในการศึกษา 

เพื่อทำความเขาใจสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตรจึงใหความสำคัญกับ 
การสืบเสาะหาคำตอบเพื่อทำความเขาใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ตองใชความรู 
จินตนาการ เครื่องมือตางๆ เชน คณิตศาสตร เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล จัดรูปแบบของขอมูล  
ใชสมรรถนะดานภาษา เพ่ือทำความเขาใจขอมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอขอมูล ดังนั้น ความรู กระบวนการ 
และจิตวิทยาศาสตร มีความสำคัญกับการนำไปใชประโยชนในชีวิต และการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางสมดุล  

กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เปนกระบวนการท่ีนำไปสูการเรียนรูและอธิบายปรากฏการณตางๆ 
เชิงวิทยาศาสตร ระหวางการสืบเสาะผูเรียนจะตองใชการใหเหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) หลักฐานเชิงประจักษ 
(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสรางสรรค เปนการทำงานอยางเปนระบบ รอบคอบ มีอิสระ
และไมเปนลำดับข้ันท่ีตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู ดังนี้ 

- ปรากฏการณตางๆ บนโลกหรือในเอกภพท่ีเกิดข้ึนอยางเปนแบบรูป (Pattern) สามารถเขาใจได   
ดวยสติปญญา วิธีการศึกษาท่ีเปนระบบ มนุษยสามารถเรียนรูและทำความเขาใจได 

- แนวคิดทางวิทยาศาสตรมีความไมแนนอน สามารถเปลี่ยนแปลงได หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม 
ท่ีนำไปสูการสรางคำอธิบาย หรือองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร  

- ความรูทางวิทยาศาสตรมีความคงทน และเชื่อถือได เพราะการสรางการอธิบายทางวิทยาศาสตร 
ตองผานวิธีการตางๆ อยางตอเนื่อง ซ้ำแลวซ้ำเลาเปนระยะเวลาหนึ่งจนม่ันใจในคำอธิบายนั้น  

- วิทยาศาสตรเชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี (Technology) เปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือ

ใชแกปญหา สนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย เทคโนโลยีจึงเกิดจากการ
ผสานทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรูดานวิทยาศาสตรเขาดวยกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีใหความ 



สำคัญกับการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ นอกจากนี้ เรายัง
สามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนไดอยางหลากหลาย เชน ใชสรางชิ้นงาน เทคโนโลยีอ่ืนหรือนวัตกรรม ใช
เขาถึงแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ต ใชรวมกับวิทยาการแขนงตางๆ 

จุดเนนการพัฒนา 
การจัดประสบการณเรียนรู เพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู เร ียน ในชวงชั ้นท่ี ๑ ผู เร ียนควรไดรับ

ประสบการณเรียนรูผานการบูรณาการผลลัพธการเรียนรูโดยอาจบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู หรือ
ภายในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูอาจบูรณาการผานธีมตางๆ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเนนการพัฒนาผานแตละหัวขอ มีดังนี้ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผูเรียนควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเกี ่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน 

และน้ำ รวมถึงประโยชนของดินและน้ำตอมนุษย จึงตองดูแลเพื่อใหมีใชไดอยางยั่งยืน สมดุล ไมกระทบ
สิ่งแวดลอม ผูเรียนควรประพฤติตนโดยใชทรัพยากรธรรมชาติใหคุ มคา ลดการใชเมื ่อไมจำเปน และอาจ    
บูรณาการรวมกับวิทยาการคำนวณในดานฝกการแกปญหาอยางเปนลำดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรมคำสั่ง
ดวยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

- ส่ิงแวดลอม 
    ผูเรียนควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว สิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว ผลของการเปลี่ยน 
แปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอพืชและสัตว และการดูแลและปกปองสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว และอาจบูรณาการรวมกับวิทยาการคำนวณในดานฝกการแกปญหาอยางเปนลำดับข้ันตอนและเขียน
โปรแกรมคำสั่งดวยบัตรภาพหรือบัตรคำ 
 
 

สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร และ
ระบบธรรมชาต ิ

ความกาวหนา 
ของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ 
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจำวัน 



 - ปรากฏการณธรรมชาติและภัยอันตราย 
 ผูเรียนควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับปรากฏการณกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 
ของดวงอาทิตย และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ไดเรียนรู
เกี่ยวกับการเกิดลม ผลของลมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัย และอาจบูรณาการรวมกับวิทยาการคำนวณในดานฝกการแกปญหาอยางเปนลำดับขั้นตอนและเขยีน
โปรแกรมคำสั่งดวยบัตรภาพหรือบัตรคำ 
 - ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูเรียนควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการฝกฝนการนำความรูมาแกปญหาหรือ
พัฒนาชิ้นงานดวย โดยประยุกตใชความรูในเรื่องแรง ผลของแรงท่ีมีตอวัตถุตางๆ แรงแมเหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแกปญหาหรือการสรางชิ้นงานอยางงาย 
 - เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
   ผูเรียนควรไดรับการจัดประสบการณเกี่ยวกับการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน มีความมุงมั่นและเหน็วา 
การแกปญหาเปนเรื่องที่สนุกและทาทาย รวมทั้งใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขาถึงแหลงเรียนรู สื่อสารไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย สรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย สรางชิ้นงานหรือเครื่องมืออยางงายในการเลน การ
ทำงาน การแกปญหา หรือการใชชีวิตไดอยางเหมาะสม  

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามชวงวัย 
 ผูเรียนในชวงชั้น ๑ (อายุ ๗ - ๙ ป) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณที่เปนรูปธรรมและ 
ใกลตัว โดยมีผูสอนเปนผูแนะนำชวยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามข้ันตอนหรือวิธีการ  
 การฝกใหผูเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๒ จดจำคำศัพท ความหมายของคำศัพท สรางคลังคำศัพทเหมาะสม
ตามวัย จะเปนประโยชนตอการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ผูสอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพทท่ีเหมาะสม
ตามวัย ดวยการนำอานบทความสั ้นๆ เกี ่ยวกับวิทยาศาสตรและวิทยาการตางๆ เพื ่อฝกการฟงอยางมี
ความหมาย รูจักและสะสมคำศัพทที่หลากหลายตลอดชวงชั้น (ป.๑ - ๓) ควรฝกผูเรียนใหสื่อสารดวยการใช
ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือขอความสั้นๆ เพ่ือสรางคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงขอสรุป  
 โดยธรรมชาติ ผูเรียนในชวงชั้นนี้มีความกระตือรือรน ชางสังเกต ชอบต้ังคำถาม ชอบทำกิจกรรมรวมกับ
เพ่ือน ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ แตยังคงตองพัฒนากลามเนื้อตางๆ ตอเนื่องจากชวงชั้นอนุบาล ดังนั้น ผูเรียนจึงควร
เรียนรูอยางกระตือรือรนในการฝกการสังเกตดวยประสาทสัมผัสท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงฝกการ หยิบจับ 
และใชอุปกรณอยางงายรวมกับการสังเกตดวยประสาทสัมผัส  ชวง ป.๒ และ ป.๓ สามารถเรียนรูท่ีจะสรางคำถาม
ท่ีนำไปสูการสืบเสาะ (Testable Question) และใชเทคโนโลยีในการสืบคน จัดกระทำขอมูล นำเสนอขอมูล หรือ
สรางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เชน ของเลน ของใช โดยประยุกตใชความรูและวิธีการของตนเอง โดยอาศัย
การชวยเหลือหรือแนะนำ ดังนั้น ผูสอนจึงควรเลือกใชกลวิธีสอนที่เนนการเรียนรูแบบกระตือรือรนและมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติของผูเรียนอยางเปนองครวม และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางตอเนื่องและใหผลสะทอนกลับเชิงสรางสรรคกับนักเรียนอยางสม่ำเสมอ 

การนำไปใชในชีวิตจริง 
จากการฝกฝนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมขอมูลที่สังเกต หรือทดลองไดจะทำใหผูเรียน

พัฒนาสมรรถนะในดานการสืบเสาะ การตีความหมายขอมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณธรรมชาติรอบตัว ซ่ึงผูเรียนตองใช
สมรรถนะการคิดขั้นสูงในการวิเคราะหหลักฐานตางๆ เพื่อทำความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติและระบบธรรมชาติ  
ฝกการทำงานและการมีสวนรวมในทีม การรับรูและจัดการอารมณของตนเองใหสามารถแกปญหาใหลุลวง 
สามารถสือ่สารในการใชภาษาเชิงวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงขอสรุป 



 จากการฝกฝนใหผูเรียนไดอานและทำความเขาใจขอมูลที่นำเสนอในรูปแบบตางๆ ทำใหผูเรียนไดพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะในดานการใชและเขาใจภาษาเชิงวิทยาศาสตรซึ ่งจะชวยใหผู เรียนสามารถอานและแปล
ความหมายขอมูลท่ีพบในชีวิตประจำวัน และไดฝกฝนการนำคณิตศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนรู 
 จากการฝกฝนใหผูเรียนสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนในการสืบเสาะ สรางชิ้นงาน และแกปญหา ชวยให
ผูเรียนเรียนรูท่ีจะรับฟงและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางจากตนเอง เชื่อม่ันในความคิดเห็นท่ีมีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ 
สนุกกับการแกปญหา ไดพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม ตระหนักถึงประโยชนของการรวมพลัง 
รวมแรงรวมใจในการทำงานอยางมุงม่ัน ไมยอทอ เปนพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ทามกลางความแตกตางหลากหลาย 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณใหนักเรียนรูจักคำศัพทตางๆ พัฒนาเปนคลังคำศัพท
เฉพาะตนเพื่อชวยใหสามารถใชภาษาของตนเองดวยการพูดหรือเขียนเพื่อนำมาใชในการบันทึกผลการสืบเสาะ 
สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณการเรียนรูในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทิศกับการใช
แผนผังหรือแผนท่ี สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร ทั้งดานภูมิปญญา และกระบวนการแกปญหา
ของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองคความรูและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร นำความรูทางคณิตศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู และจัดกระทำขอมูลในรูป
ตารางทางเดียว หรือแผนภมิูรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเปนการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะหาความรู หรือประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร 
ในการทำความเขาใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปญญาในชุมชน นอกจากนี้ ยังใชสมรรถนะทางศิลปะ
มารวมสรางสรรคชิ้นงานจากการแกปญหาใหมีความสวยงามและนาสนใจมากข้ึน 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกกลุมสาระการเรียนรู เนนฝกทักษะพื้นฐานการแก 
ปญหาในการจัดลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกตาง 
ของผลลัพธในการทำงานจากขั้นตอนการแกปญหา เพื่อใหไดขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไดแนวทางที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ใหนักเรียนฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางชิ้นงานหรือเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสนใจเพ่ือคนหา
ความรู และสงเสริมทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูพัฒนานวัตกรรมโดยการสรางของเลน ของใชตามความสนใจ ซ่ึง
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทั้งนี้ตัวอยางของการบูรณาการ
วิทยาศาสตรรวมกับวิทยาการคำนวณแสดงไวในธีมทรัพยากร สิ่งแวดลอม และปรากฏการณธรรมชาติและภัย
อันตราย 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. อธิบายปรากฏการณอยางเปนวิทยาศาสตร 

๑.๑ สรางคำอธิบายปรากฏการณที่คุนเคย ไมซับซอน โดยใชหลักฐาน 

ที่สังเกต หรือทดลองได 

๓. การสื่อสาร 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน ๑.๒ เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับหลักฐานที่ม ี

 
 
 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๒. ประเมินและออกแบบการสบืเสาะเชิงวิทยาศาสตร 

๒.๑    สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณผล ทดสอบสมมติฐาน 
         และการพยากรณ ลงขอสรุป เก่ียวกับปรากฏการณที่คุนเคย  
         ไมซับซอน 
๒.๒    รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอยางงาย 
         ที่ประกอบดวยตัวแปรตน ๑ ตัวแปร และตวัแปรตาม ๑ ตัวแปร 
๒.๓    มุงมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใชอธิบายปรากฏการณ 

๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓. ตีความหมายขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

๓.๑    แปลความหมายชดุขอมูล หรือแบบรูปซ้ำทีไ่มซับซอน และมีจำนวนชุด 
         ขอมูลไมมาก 
๓.๒    เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดขอมูลงาย ๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
         เปนรูปแบบหนึ่ง เชน รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมแิทง  
         ตารางทางเดียว ขอความ 
๓.๓    ใชชุดขอมูลที่จัดกระทำแลวมาประกอบขอสรุป 

๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔. แกปญหา สรางนวัตกรรม และการอยูรวมกัน 

๔.๑ ใชความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปฏิบัตติน ประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวนั และอยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔.๒ แกปญหา แสดงวิธีการ หรือข้ันตอนการแกปญหาอยางเปนระบบโดย
ระบุเหตุผล หรือขอสรุปของคำตอบ  

๔.๓ มีความมุงมั่นในการแกปญหา เห็นการแกปญหาเปนเร่ืองที่ทาทาย และ
สนุกกับการแกปญหา 

๕. ใชและเขาใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร 

๕.๑ ฟงเขาใจ ใชภาษาทั้งพูดและเขียนเพื่อสื่อสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล  ๓. การสื่อสาร 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๕.๒ อานและทำความเขาใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 

๕.๓ อธิบาย ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร สรุปผลการทำกิจกรรมดวยภาษาพูด 
ภาษาสัญลกัษณ ภาษากาย ภาษาภาพ ไดอยางเหมาะสม 

๖. ใชเคร่ืองมือในการเรียนรู 
๖.๑ เลือกและใชเคร่ืองมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีในการเรียนรูหรือแกปญหา      
๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๖.๒ 
 

เขาถึงแหลงขอมูล สื่อสารบนอินเทอรเน็ต และใชเทคโนโลย ี
อยางเหมาะสม รูเทาทนั และปลอดภัย 

 
 
 
 



 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๑ 
LO-Sci ๑๐๑ วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชดินและน้ำของตนเองและครอบครัวท่ีสงผลท้ังในแง
บวกและแงลบกับตนเองและผูอ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใชประโยชนจากดินและน้ำในการทำกิจวัตร
ตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกตใชความรูเก่ียวกับลักษณะ สมบัต ิและประโยชนของดินและ
น้ำจากการสังเกตและใชเครื่องมืออยางงาย เลือกใชสื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำใหเขาใจงาย
และเหมาะสม 
LO-Sci ๑๐๒ ฟง อาน บันทึกรายละเอียดอยางตรงไปตรงมาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาใชทำ
เทคโนโลยีตางๆ วิเคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีตางๆ ของตนเองท่ีสงผลตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมีสวนรวมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับข้ันตอนในการลด
การใชเทคโนโลยีตางๆ ในชีวิตประจำวันเพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางตามท่ี 
เสนอไว 
LO-Sci ๑๐๓ ตัดสินใจรวมกันและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการออกแบบการบันทึก
ขอมูล เลือกใชเครื่องมืออยางงายและลงขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีจำเปนตอการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตวในทองถ่ิน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตวจากหลักฐานท่ีรวบรวมได เลือกรูปแบบ
การนำเสนอท่ีเหมาะสมกับขอมูลหรือใหนาสนใจและนำเสนอดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย รวมท้ังตระหนักถึง
สิ่งท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตวโดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตวใหเจริญเติบโตและดำรงชีวิต 
อยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๑๐๔ รวมกันคนหาสิ่งเจือปนท่ีพบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใชเครื่องมืออยางงาย 
และรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุท่ีทำใหอากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปอนและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมจากหลักฐานท่ีรวบรวมได รับผิดชอบตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายในการรวบรวมขอมูลเพ่ือหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความตระหนักโดยนำเสนอแนว 
ทางการลดปญหาขยะและสิ่งเจือปนท่ีพบในดิน น้ำ และอากาศท่ีสงผลกระทบตอตนเอง สิ่งมีชีวิต และ 
สิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๑๐๕ ตั้งคำถามและสรางคำอธิบายการเกิดปรากฏการณกลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของดวง
อาทิตย และการกำหนดทิศ โดยรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดจากการสังเกตจาก
แบบจำลอง วิเคราะหขอมูลและลงขอสรุป ประยุกตใชความรูเรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหนงหรือ
ทิศทางของสถานท่ีตางๆ 
LO-Sci ๑๐๖ รับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือนำไปสูการสราง
คำอธิบายการเกิดลม นำเสนอเก่ียวกับผลของลมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมจากขอมูลท่ีรวบรวมได โดยมีการ
เลือกสื่อท่ีใชในการสื่อสารใหเหมาะสมกับบุคคล 
LO-Sci ๑๐๗ วางแผนการปฏิบัติตนท่ีเปนไปไดจริงเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัย
ความรูเก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
LO-Sci ๑๐๘ สื่อสารความเขาใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงท่ีมีตอวัตถุตางๆ และแรงแมเหล็กท่ีสังเกตไดจากการ
ทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันผานสื่อและภาษาท่ีเหมาะสม เขาใจงาย เลือกใชวัสดุ
ใหเหมาะกับวัตถุประสงคการใชงานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอยางมีเหตุผล และมีสวนรวมในการ 
ทำงานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการประยุกตใชความรูเรื่องแรงและสมบัติของ 
วัสดุเพ่ือแกปญหาหรือสรางของเลนของใชอยางงาย 



LO-Sci ๑๐๙ แกปญหาอยางงายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยางมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือ
วิธีแกปญหา ระบุเหตุผลท่ีนำไปสูคำตอบ มีความมุงม่ันในการแกปญหาใหสำเร็จ 
LO-Sci ๑๑๐ ใชเทคโนโลยีดจิิทัลหรือแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล สรุปความเขาใจจากขอมูล และ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
LO-Sci ๑๑๑ สรางของเลนหรือของใชเพ่ือแกปญหาตามความสนใจโดยรวมกันทำงานเปนทีม เลือกและใช
สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวันตามหนาท่ีใชสอยไดอยางปลอดภัย 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
LO-Sci ๑๑๐๑ อธิบายเก่ียวกับการใชประโยชนจากดินและน้ำจากชีวิตประจำวันของตนเองหรือการทำกิจวัตร
ตางๆ หรือสิ่งตางๆ รอบตัว หรือท่ีพบในชุมชน รวมกันอภิปรายและนำเสนอประโยชนของดินและน้ำ โดยใช
คำพูดของตนเอง หรือวาดภาพ ทำงานศิลปะอยางงาย 
LO-Sci ๑๑๐๒ ตัดสินใจรวมกันและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการออกแบบการบันทึก
ขอมูล และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเก่ียวกับความเหมาะสมของสภาพแวดลอมกับการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว จากหลักฐานท่ีรวบรวมได และนำเสนอขอมูลดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
LO-Sci ๑๑๐๓ บอกกิจกรรมท่ีพบในชีวิตประจำวันท่ีเปนการใชประโยชนจากลม นำเสนอเก่ียวกับผลของลม
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมจากขอมูลท่ีรวบรวมได โดยมีการเลือกสื่อท่ีใชในการสื่อสารใหเหมาะสมกับบุคคล 
LO-Sci ๑๑๐๔ วางแผนการปฏิบัติตนท่ีเปนไปไดจริงเพ่ือใหมีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดย
อาศัยความรู เก่ียวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
LO-Sci ๑๑๐๕ รวบรวมขอมูลโดยสังเกต เปรียบเทียบ จัดกระทำขอมูลท่ีรวบรวมไดและลงขอสรุปเก่ียวกับ
สมบัติของวัสดุ กอนและหลังผสมกับวัสดุอ่ืน 
LO-Sci ๑๑๐๖ แกปญหาอยางงาย แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแกปญหา ระบุเหตุผลท่ีนำไปสูคำตอบ มี
ความมุงม่ันในการแกปญหาใหสำเร็จ 
LO-Sci ๑๑๐๗ ใชเทคโนโลยดีิจิทัลหรือแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล ตามคำแนะนำ 
LO-Sci ๑๑๐๘ สรางของเลนหรือของใชตามคำแนะนำ 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
LO-Sci ๑๒๐๑ วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชดินและน้ำของตนเองและครอบครัวท่ีสงผลท้ังในแง
บวกและแงลบกับตนเองและผูอ่ืน บอกแนวการปฏิบัติตนในการใชประโยชนจากดินและน้ำในการทำกิจวัตร
ตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกตใชความรูเก่ียวกับลักษณะ สมบัต ิและประโยชนของดินและ
น้ำจากการสังเกตและใชเครื่องมืออยางงาย เลือกใชสื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำใหเขาใจงาย
และเหมาะสม 
LO-Sci ๑๒๐๒ ตัดสินใจรวมกันและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการออกแบบการบันทึก
ขอมูล เลือกใชเครื่องมืออยางงายและลงขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีจำเปนตอการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว นำเสนอดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย รวมท้ังตระหนักถึงสิ่งท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตวโดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตวใหเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๑๒๐๓ รวมกันคนหาสิ่งเจือปนท่ีพบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใชเครื่องมืออยางงาย 
และรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุท่ีทำใหอากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปอนและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมจากหลักฐานท่ีรวบรวมได 



LO-Sci ๑๒๐๔ รับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานตางๆ เพ่ือนำไปสูการสราง
คำอธิบายการเกิดลม โดยนำเสนอดวยภาษาและภาพท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๑๒๐๕ สื่อสารความเขาใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงท่ีมีตอวัตถุตางๆ ท่ีสังเกตไดจากการทำกิจกรรม
หรือพบในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันผานสื่อและภาษาท่ีเหมาะสม เขาใจงาย เลือกใชวัสดุใหเหมาะ
กับวัตถุประสงคการใชงานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอยางมีเหตุผล ประยุกตใชความรูเรื่องแรงและ
สมบัติของวัสดุเพ่ือแกปญหาหรือสรางของเลนของใชอยางงาย 
LO-Sci ๑๒๐๖ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยางมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแกปญหา ระบุ
เหตุผลท่ีนำไปสูคำตอบ มีความมุงม่ันในการแกปญหาใหสำเร็จ 
LO-Sci ๑๒๐๗ ใชเทคโนโลยดีิจิทัลหรือแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล และติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวันได
อยางเหมาะสมและปลอดภัย 
LO-Sci ๑๒๐๘ สรางของเลนหรือของใชเพ่ือแกปญหาตามความสนใจ ใชสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวันตาม
หนาท่ีใชสอยไดอยางปลอดภัย 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
LO-Sci ๑๓๐๑ ฟง อาน บันทึกรายละเอียดอยางตรงไปตรงมาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาใชทำ
เทคโนโลยีตางๆ วิเคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีตางๆ ของตนเองท่ีสงผลตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีเหตุผล   
LO-Sci ๑๓๐๒ แสดงความตระหนักโดยมีสวนรวมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับข้ันตอนในการ
ลดการใชเทคโนโลยีตางๆ ในชีวิตประจำวันเพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ตามท่ีเสนอไว 
LO-Sci ๑๓๐๓ ตัดสินใจรวมกันและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการออกแบบการบันทึก
ขอมูล การสังเกต เลือกใชเครื่องมืออยางงายและลงขอสรุปเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตวในทองถ่ิน 
เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับขอมูลหรือใหนาสนใจและนำเสนอดวยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย รวมท้ัง
อภิปรายเชื่อมโยงเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตวเม่ือสภาพแวดลอม
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
LO-Sci ๑๓๐๔ แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลและระบุสาเหตุของปญหาขยะและสิ่งเจือปนท่ีเกิดข้ึน 
รับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการรวบรวมขอมูลเพ่ือหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความ
ตระหนักโดยนำเสนอแนวทางการลดปญหาขยะและสิ่งเจือปนท่ีพบในดิน น้ำ และอากาศท่ีสงผลกระทบตอ
ตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๑๓๐๕ ตั้งคำถามและสรางคำอธิบายการเกิดปรากฏการณกลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของดวง
อาทิตย และการกำหนดทิศ โดยรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดจากการสังเกตจาก
แบบจำลอง วิเคราะหขอมูลและลงขอสรุป ประยุกตใชความรูเรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหนงหรือ
ทิศทางของสถานท่ีตางๆ 
LO-Sci ๑๓๐๖ สื่อสารความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของแมเหล็ก สารแมเหล็ก ข้ัวแมเหล็ก และแรงแมเหล็ก ท่ี
สังเกตไดจากการทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันผานสื่อและภาษาท่ีเหมาะสม เขาใจ
งาย เลือกใชวัสดุใหเหมาะกับวัตถุประสงคการใชงานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอยางมีเหตุผล และมีสวน 
รวมในการทำงานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการประยุกตใชความรูเรื่องแรงและ 
สมบัติของวัสดุเพ่ือแกปญหาหรือสรางของเลนของใชอยางงาย 



LO-Sci ๑๓๐๗ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยางมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแกปญหา ระบุ
เหตุผลท่ีนำไปสูคำตอบ มีความมุงม่ันในการแกปญหาใหสำเร็จ 
LO-Sci ๑๓๐๘ ใชเทคโนโลยดีิจิทัลหรือแหลงเรียนรูในการสืบคนขอมูล สรุปความเขาใจจากขอมูล และ
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
LO-Sci ๑๓๐๙ สรางของเลนหรือของใชเพ่ือแกปญหาตามความสนใจโดยรวมกันทำงานเปนทีม เลือกและใช
สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวันตามหนาท่ีใชสอยไดอยางปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๒ ชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖) 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ภาษาไทยเปนเครื ่องมือสำหรับการสื ่อสารที ่สำคัญของคนไทย ทำใหเกิดความเขาใจที ่ตรงกัน 
ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม เปนเครื่องมือสำหรับการคิด การรูคิดดวยภาษาไทยจะชวยใหการเรียนรู 
และการแสวงหาความรู ในศาสตรอื ่นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเปนสำนึกรวม เปนมรดก 
ทางวัฒนธรรม และเปนเอกลักษณของชาติ ตลอดจนเปนเครื่องมือสำหรับการสรางสรรคและการเขาถึง
สุนทรียภาพ ดังนั้น การใชภาษาไทยจึงเปนสมรรถนะท่ีตองศึกษาและฝกฝนจนเกิดความชำนาญ 

กลุ มสาระการเรียนรู น ี ้ม ีสมรรถนะเฉพาะ ๔ สมรรถนะ ไดแก ๑) การฟง การดู และการพูด 
เพื่อพัฒนาการคิด ๒) การอานเพื่อพัฒนาการคิด ๓) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด และ ๔) การเขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและการใชภาษาไทย      
 สมรรถนะเฉพาะท้ัง ๔ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น ๑๒ ขอ ซ่ึงเปนเปาหมายของชวงชั้นนี้  

ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นท่ี ๒ ท้ัง ๑๒ ขอ นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ 
โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื่อใหเมื่อผูเรียนบรรลุผลลัพธการ
เรียนรูชั้นปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 

การเรียนรูภาษาไทยในชวงชั้นท่ี ๒ เปนการเรียนรูการใชภาษาท่ีนักเรียนตองไดรับการพัฒนาใหสูงข้ึน
จากการเรียนรูในชวงชั้นท่ี ๑   

นักเรียนจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะการฟงจากการฟงและการดูสื ่อตางๆ เพื ่อทำความเขาใจ 
วิเคราะห และประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงหรือการดูอยางมีเหตุผล ไปพรอมๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูด 
ทั้งการพูดแสดงความรู ความคิดเห็น ประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ รวมท้ังมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

นอกจากนี้ นักเรียนยังตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะการอาน เพื่อใหสามารถอานบทอานประเภทตางๆ 
ไดอยางคลองแคลว สามารถเขาใจเนื้อหาสาระ แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น จับใจความสำคัญของเรื่อง
รวมทั้งนำความรูความคิดจากเรื่องไปใชในชีวิตจริง และยังตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน เพื่อให
สามารถเขียนสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชคำและประโยคไดอยางถูกหลักการใชภาษาในการสื่อ
ความหมาย เพ่ือสื่อสารและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอานและการเขียน 

จุดเนนการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในชวงชั้นที่ ๒ เปนการพัฒนาสมรรถนะการใชภาษาของนักเรียน ผานการเรียนรู

หลักภาษาไทยและโครงสรางภาษาไทยจากสื่อตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดสมรรถนะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในบริบท
ตางๆ และเกิดสมรรถนะการใชภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู  

การจัดการเรียนรูในชวงชั้นท่ี ๒ ยังคงใหความสำคัญกับเปนการเรียนรูอยางมีความหมายเชนเดียวกับ 
การจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ ๑ โดยในชวงชั้นนี้ นักเรียนจะมีการปรับตัวและพรอมที่จะเรียนรูไดมากข้ึน 
ครูจึงควรจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองและสงเสริมความสามารถในการรับรูและการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน
ทั้งการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนความซาบซึ้งในคุณคา 



และความงามของภาษาไทย โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลอง 
กับพัฒนาการของนักเรียนแตละคน  

การนำไปใชในชีวิตจริง 
 การเขาใจธรรมชาติของภาษาและการใชภาษาไทยในชวงชั้นนี้ มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหนักเรียน 
ไดฝกการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน ผานการเรียนรูหลักการใชภาษาและโครงสรางภาษาไทย 
จากสื่อตางๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดสมรรถนะการใชภาษาที่สูงขึ้นเพื่อสื่อสารในบริบทตางๆ และเกิดสมรรถนะ 
การใชภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู การสอนอานเขียนจึงนอกจากเพื่อใหนักเรียนสามารถอานเขียน 
ไดอยางถูกตอง ชัดเจนแลว ยังเพิ่มความคลองแคลวในการอานและการเขียนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะเปนการพัฒนา 
การเรียนรูเกี่ยวกับการเขาใจความหมายของเรื่อง การจับใจความสำคัญ การคิดวิเคราะห และการนำไปใช 
ในชีวิตจริง อยางเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ 
 การใชภาษาไทยเพื่อใหสามารถสื่อสารไดทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ตองมีการปฏิสัมพันธ
สื่อสารกับผูอื่น นักเรียนจำเปนตองไดรับการพัฒนาหรือฝกฝนอยางตอเนื่อง เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
การเรียนรูภาษาไทยในชวงชั้นที่ ๒ นี้ นักเรียนจะไดเรียนรูผานการรับสารตางๆ ทั้งจากการฟง ดู 

และการอาน เพื่อใหสามารถสงสาร คือ การเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ดวย
เหตุนี้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเปนตองเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณและ
บริบทตางๆ แลว ยังตองมีการบูรณาการรวมกับวิชาอ่ืนๆ เชน  

คณิตศาสตร อานและเขียนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ฟง ดู และอานโจทยคณิตศาสตร 
ตีความ แกปญหา พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร ใชภาษา 
และสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอไดอยางอยางถูกตองเหมาะสม 

ภาษาอังกฤษ เรียนรู ฟง ดู และพูดคำศัพท เรื่องราวตางๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ วาดภาพประกอบเรื่องราวที่ไดฟงหรือดู พูดหรือเขียนสื่อสารความคิด ความรูสึก หรือ

เรื่องราวจากผลงานทางทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป  
สุขศึกษาและพลศึกษา อธิบายหรือนำเสนอความสำคัญหรือการปฏิบัติตนจากสิ่งที่ไดเรียนรู 

จากสื่อตางๆ เชน วิธีการดูแลสุขภาพ เพศศึกษา การออกกำลังกายและกีฬา  
สังคมศึกษา ใชแผนที่ ภาพถาย อธิบายลักษณะสำคัญของชุมชน และประเทศ การจัดทำแผน 

การใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดความคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เรียนรูและวิเคราะหเรื่องราวจากบท
อานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน ทองถิ่น สภาพแวดลอม ศาสนา พิธีกรรม 
ประวัติของทองถิ่น นิทานในทองถิ่น เพลงพื้นบาน อานขอมูลจากแผนพับสำหรับโฆษณาหรือปายโฆษณา
สินคา หรือแพลตฟอรมดิจิทัล เชน สภาพอากาศ แผนท่ีการเดินทาง  

วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สื่อสารความรูความคิดท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร การนำเสนอผลงานจากการสำรวจหรือศึกษาสิ่งตางๆ ทั้งการพูดหรือการเขียนอธิบายใหผูอ่ืน
เขาใจโดยมีการอางอิงท่ีถูกตอง 
 
 
 
 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การฟง การดู และการพูดเพ่ือพัฒนาการคิด 

๑.๑ 
 

 

ฟงและ/หรือดูสื่อตางๆ ที่เก่ียวกับสถานการณในชวีิตประจำวนั ชุมชน 
และสังคม แลวพูดสรุป ตัง้คำถาม วิเคราะห รวมทั้งแสดงความรู 
ความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง     
๓. การสื่อสาร       
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๑.๒ 
 

 

ฟงและ/ หรือดูสื่อตางๆ อยางตัง้ใจแลวพูดเลาเร่ือง พูดนำเสนอ 
รายละเอียด สาระสำคัญ และขอคิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกอยางสรางสรรค 

๑.๓ 
 

 

ฟงและ/หรือดูสื่อตางๆ วิเคราะหความนาเชื่อถือ พูดแสดง 
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เพื่อใหสามารถเลือกฟงและดูสื่อ 
ดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

๑.๔ 
 

 

พูดโนมนาว พูดปฏิเสธ และพูดโตตอบอยางถูกตอง สุภาพ 
ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ทัง้ในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริง               
ดวยความเขาใจ  และเคารพในความแตกตางเพื่อใหเกิดประโยชน 
แกตนเองและผูอ่ืน 

๑.๕ 
 

พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตนและผูอ่ืน           
ไดอยางเปนกลาง ใหเกียรติ และเคารพในความแตกตาง 

๒. การอานเพ่ือพัฒนาการคิด 

๒.๑ 

 
อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง เพื่อถายทอดความหมาย 
และ/หรืออารมณความรูสึกไดอยางถูกตองเหมาะสม และไพเราะ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง  
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 

๒.๒ 
 

 

อานสัญลักษณ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  
และอินโฟกราฟก จากสื่อตางๆ วิเคราะหความหมายของขอมูล  
แลวนำไปปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

๒.๓ 
 
 

 

อานเร่ืองจากสื่อตางๆ แลวตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ 
สรุปความรูและขอคิด วิเคราะหขอเท็จจริง และขอคิดเห็น ตีความ
ความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินคา รวมทั้งนำไปประยุกตใช    
ในชีวิตจริง   

๒.๔ 

 
อานวรรณคดีและวรรณกรรม แลววิเคราะห ตีความ ประเมินคา  
และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง  

๒.๕ 
 

อานบทอานตามความสนใจจากสื่อตางๆ อยางสม่ำเสมอ และนำเสนอเร่ือง
ที่อานไดอยางสรางสรรค 

๓. การเขียนเพ่ือพัฒนาการคิด 

๓.๑ 
 

เขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจน                    
และเหมาะสม ดวยลายมือทีส่วยงามและเปนระเบียบ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
 

๓.๒ 
 

 

เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ยอความ เขียนบันทึก         
และเขียนสรุปความจากการศึกษาคนควาไดถูกตองตามรูปแบบ 
โดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๓.๓ 
 

 

เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นดวยตัวอักษรหรือสัญลักษณ 
ผานสื่อตางๆ อยางเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ  
โดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน  

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ     
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 
 

๓.๔ 
 

เขียนโครงเร่ืองและแผนภาพความคิด แลวนำไปใชในการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ และเขียนเรียงความอยางถูกตองเหมาะสม 

๓.๕ 
 

เขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับงานเขียนของตนเอง   
และผูอ่ืนอยางสรางสรรคและเปนกลาง   

๔. การเขาใจธรรมชาติของภาษาและการใชภาษาไทย 

๔.๑ 
 

ใชภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ ทั้งโลกจริงและ 
โลกเสมือนจริงไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
 

๔.๒ 
 
 

ใชภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและ
กาลเทศะ เรียนรูภาษาถ่ินเพื่อใหเกิดความเขาใจในความหลากหลาย 
ตลอดจนเห็นคุณคาของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 

๔.๓ 
 
 

เขาใจความหมายและการใชคำ สำนวน คำราชาศัพท คำยืมที่มาจาก
ภาษาตางประเทศที่ถูกตอง เพื่อนำไปใชในการรับรูขอมูลอยางเขาใจและ
ใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบคุคล  โอกาส และกาลเทศะ 

๔.๔ 
 

ใชประโยคถูกตองตามหลักภาษา เพื่อนำไปใชในการสื่อสารไดถูกตอง
เหมาะสม 

๔.๕ แตงบทรอยกรองไดถูกตองและมีวรรณศิลป เพื่อนำไปประกอบการพูดการ
นำเสนอ หรือการเขียนใหมีความนาสนใจ 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Th ๒๐๑ ฟงและ/หรือดูสื่อตางๆ แลวสามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือ พูดสื่อสารในรูปแบบตางๆ พูด
แสดงการคิดวิเคราะห ความรู ความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและสรางสรรค รวมท้ังสามารถเลือก
ฟงและดูสื่อท่ีเหมาะสมแกตนเอง  
LO-Th ๒๐๒ พูดโนมนาว พูดปฏิเสธ และพูดโตตอบดวยความม่ันใจอยางถูกตองและเหมาะสม รวมท้ังพูดแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตนและผูอ่ืนอยางเปนกลางและสรางสรรค 
LO-Th ๒๐๓ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง เหมาะสม และไพเราะ 
LO-Th ๒๐๔ อานวิเคราะหความหมายของขอมูลจากสื่อตางๆ ไดถูกตอง และนำไปปรับใชใหเกิดประโยชน 
LO-Th ๒๐๕ อานเรื่องจากสื่อตางๆ รวมท้ังวรรณคดีและวรรณกรรม แลวสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับ
ใจความ สรุปความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคา แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
ตลอดจนมีนิสัยรักการอาน 
LO-Th ๒๐๖ เขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ ดวยลายมือท่ีเปนไปตามมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย โดยใช
คำไดถูกตองและเหมาะสม 
LO-Th ๒๐๗ เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดถูกตองตามมาตรฐาน รวมท้ังเขียนแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นดวยตัวอักษรหรือสัญลักษณผานสื่อตางๆ ไดเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเขียน
ประเมินงานเขียนของท้ังตนเองและผูอ่ืนอยางเปนกลางและสรางสรรค 



LO-Th ๒๐๘ เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แลวนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการและเรียงความไดถูกตอง
และเหมาะสม 
LO-Th ๒๐๙ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ รวมท้ังภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง เหมาะสม
กับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเขาใจความหลากหลายของผูอ่ืนโดยเรียนรูผานภาษาถ่ิน 
LO-Th ๒๑๐ ใชคำ คำยืม คำราชาศัพท และสำนวนไดถูกตอง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
รวมท้ังใชประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษา 
LO-Th ๒๑๑ แตงบทรอยกรองไดถูกตองและมีวรรณศิลป ตลอดจนนำไปใชประกอบการพูด การนำเสนอ 
หรือการเขียนใหนาสนใจยิ่งข้ึน 
LO-Th ๒๑๒ มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
LO-Th ๒๔๐๑ ฟงและดู พูดสื่อสารในรูปแบบตางๆ จากขาวแสดงความรูสึก สถานการณในชีวิตประจำวัน 
ชุมชนและสังคม แลวพูดสรุป ตั้งคำถามเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบการ
เห็นคุณคาในตนเอง มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
LO-Th ๒๔๐๒ พูดเลาเรื่องพูดโนมนาว พูดปฏิเสธ และพูดโตตอบตามความรูสึกการพูดของตนและพูดโตตอบ
อยางถูกตอง สุภาพ ถูกกาลเทศะ และม่ันใจ ท้ังในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริงและพูด คิดอยางมีวิจารณญาณ
สรางสรรค เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ในการสื่อสาร รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๒๔๐๓ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง เหมาะสม และไพเราะเพ่ือถายทอด
ความหมาย อารมณความรูสึกไดเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมถูกตอง และไพเราะคิดอยางสรางสรรค 
LO-Th ๒๔๐๔ อานวิเคราะหความหมายสัญลักษณ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ ของสัญลักษณ วิเคราะห
ความหมายของขอมูล แลวนำไปปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนคิดอยางมีวิจารณญาณคิดเชิงระบบ
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสารมีมารยาทในการอาน 
LO-Th ๒๔๐๕ อานเรื่องจากสื่อตางๆ บทความ วรรณคดีตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปความรู
และขอคิด เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ในการสื่อสาร และมีนิสัยรักการอาน 
LO-Th ๒๔๐๖ เขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ ตามหลักการเขียนมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทยโดยใชคำ
ไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม ดวยลายมือท่ีสวยงามและเปนระเบียบ ในตนเองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๔๐๗ เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ไดถูกตองตามมาตรฐานประเภทและลักษณะของงานเขียน
ประเมินงานเขียนของท้ังตนเองและผูอ่ืนอยางเปนกลางผานสื่อตางๆ อยางเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 
LO-Th ๒๔๐๘ เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิดตามหลักการเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมไดอยางถูกตองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๔๐๙ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ รวมท้ังภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง 
เหมาะสมกับบุคคล 
LO-Th ๒๔๑๐ ใชคำ คำยืม คำราชาศัพท สำนวนประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษาเหมาะสมกับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะเพ่ือนำไปใชในการรับรูขอมูลอยางเขาใจและใชไดอยางถูกตอง 



LO-Th ๒๔๑๑ ทักษะการใชภาษาเขียนบทรอยกรอง ความหมายของบทรอยกรองและวรรณศิลปและแตงบท
รอยกรองไดถูกตอง มีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๔๑๒ มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตองรวมท้ังใชประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษา 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
LO-Th ๒๕๐๑ เลือกฟงและดูสื่อท่ีเหมาะสมในสถานการณตางๆ รวมท้ังแสดงความคิดเห็นอยางตั้งใจแลวพูด
เลาเรื่อง พูดนำเสนอรายละเอียด สาระสำคัญ และขอคิด รวมท้ังแสดงความคิดเห็นและความรูสึกมีความคิด
อยางสรางสรรคเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุ 
วัตถุประสงคในการสื่อสารดวยกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง 
LO-Th ๒๕๐๒ พูดนำเสนอ พูดแสดงความคิดเห็นความรูสึกการพูดของผูอ่ืนพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกเก่ียวกับการพูดของตนและผูอ่ืนอยางเปนกลาง ใหเกียรติ และเคารพในความแตกตางคิดอยางมี
วิจารณญาณดานการคิดสรางสรรคการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๒๕๐๓ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง เหมาะสม และไพเราะเพ่ือถายทอด
ความหมายอารมณความรูสึกไดเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมถูกตอง และไพเราะคิดอยางสรางสรรค 
LO-Th ๒๕๐๔ อานวิเคราะหตาราง กราฟ และอินโฟกราฟกๆ วิเคราะหความหมายของขอมูลแลวนำไปปรับ
ใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนคิดอยางมีวิจารณญาณคิดเชิงระบบเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยาง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารมีมารยาทในการอาน 
LO-Th ๒๕๐๕ อานเรื่องจากสื่อตางๆ บทความ วรรณคดี วิเคราะห จับใจความสำคัญ สรุปความรูและขอคิด 
วิเคราะหขอเท็จจริง และขอคิดเห็น ตีความเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร นิสัยรักการอาน 
LO-Th ๒๕๐๖ เขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ ตามหลักการเขียนมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทยโดยใชคำ
ไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม ดวยลายมือท่ีสวยงามและเปนระเบียบ ในตนเองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๕๐๗ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นดวยตัวอักษรตัวอักษรหรือสัญลักษณ ประเมินงานเขียน
ของท้ังตนเองและผูอ่ืนอยางเปนกลางผานสื่อตางๆ อยางเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ โดยไม
ละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 
LO-Th ๒๕๐๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการตามหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยาง
เหมาะสมไดอยางถูกตองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๕๐๙ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ รวมท้ังภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
LO-Th ๒๕๑๐ ใชคำ คำยืม คำราชาศัพท สำนวนประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษาเหมาะสมกับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะเพ่ือนำไปใชในการรับรูขอมูลอยางเขาใจและใชไดอยางถูกตอง 
LO-Th ๒๕๑๑ ทักษะการใชภาษา ทักษะการรับรูขอมูล การเขียน ประเภทของบทรอยกรอง และแตงบทรอย
กรองไดถูกตองและมีวรรณศิลป มีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๕๑๒ มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตองรวมท้ังใชประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษา 
 
 
 



 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
LO-Th ๒๖๐๑ ฟงและ/หรือดูวิเคราะหความนาเชื่อถือ ขาวและ/หรือสถานการณตางๆ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
ไดอยางมีเหตุผลวิเคราะหความนาเชื่อถือ พูดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เพ่ือใหสามารถเลือกฟงและดูสื่อ
ดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารดวยระบวนการทํางาน
แบบรวมมือรวมพลัง มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๒๖๐๒ พูดนำเสนอ พูดอยางสรางสรรคและการพูดของตนและผูอ่ืนอยางเปนกลางตั้งคำถาม 
วิเคราะห รวมท้ังแสดงความรูความรูสึก และความคิดเห็นอยางมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรคเลือกใชกลวิธีการ
สื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร ดวย
กระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลังรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
LO-Th ๒๖๐๓ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง เหมาะสม และไพเราะเพ่ือถายทอด
ความหมาย อารมณความรูสึกไดเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมถูกตอง และไพเราะคิดอยางสรางสรรค 
LO-Th ๒๖๐๔ อานสัญลักษณ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง กราฟ และอินโฟกราฟก จากสื่อตางๆ เชน 
หองสมุด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ นำไปปรับใชในชวีิตประจำวัน วิเคราะห
ความหมายของขอมูล แลวนำไปปรับใชใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนคิดอยางมีวิจารณญาณเลือกใชกลวิธี
การสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารมีมารยาท
ในการอาน 
LO-Th ๒๖๐๕ อานเรื่องจากสื่อตางๆ วรรณคดี วรรณกรรม สรุปความรูและขอคิด วิเคราะหขอเท็จจริง และ
ขอคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินคา รวมท้ังนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงเลือกใชกลวิธี
การสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร นิสัยรัก
การอาน 
LO-Th ๒๖๐๖ เขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ หลักการเขียนมาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทยโดยใชคำได
ถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม ดวยลายมือท่ีสวยงามและเปนระเบียบในตนเองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๖๐๗ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นดวยตัวอักษรหรือสัญลักษณ ไดเหมาะสมกับบุคคล
โอกาส และกาลเทศะและประเมินงานเขียนของท้ังตนเองและผูอ่ืนอยางเปนกลางสรางสรรคผานสื่อตางๆ 
อยางเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน 
LO-Th ๒๖๐๘ เขียนเรียงความตามหลักการเขียนเรียงความเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมไดอยาง
ถูกตองและมีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๖๐๙ ใชภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณตางๆ รวมท้ังภาษาไทยมาตรฐานไดถูกตอง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเขาใจความหลากหลายของผูอ่ืนโดยเรียนรูผานภาษาถ่ิน 
LO-Th ๒๖๑๐ ใชคำ คำยืม คำราชาศัพท สำนวนประโยคสื่อสารไดถูกตองตาม หลักภาษาเหมาะสมกับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะ เพ่ือนำไปใชในการรับรูขอมูลอยางเขาใจและใชไดอยางถูกตอง 
LO-Th ๒๖๑๑ ทักษะการแตงคำประพันธ การพูดการนำเสนอ การเขียนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณศิลปแตง
บทรอยกรองไดถูกตองและมีวรรณศิลป คิดอยางสรางสรรคเพ่ือนำไปประกอบการพูดการนำเสนอ หรือการ
เขียนใหมีความนาสนใจ มีมารยาทในการเขียน 
LO-Th ๒๖๑๒ มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตองรวมท้ังใชประโยคสื่อสารไดถูกตองตามหลักภาษา 
 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาความคิดของนักเรียนในชวงชั ้นที ่ ๒ ชวยใหนักเรียน 
คิดวิเคราะห สังเคราะห และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีวิจารณญาณบนหลักเหตุผลอยางรอบดาน  
รูเทากันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี การจัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตร
ใหกับนักเรียนจะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบ
แผน สื่อสาร นำเสนอ เลือกใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื ่องมือในการเรียนรู ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื ่นๆ เพื ่อใหมีความเขาใจเกี ่ยวกับ
ปรากฏการณตางๆ รอบตัว สามารถแกปญหาในชีวิตจริง อยูรวมกับธรรมชาติและผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 คณิตศาสตรเปนศาสตรที ่เกี ่ยวของกับการคำนวณ การคิด การสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร 
เพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ จะไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางเปนระบบเก่ียวกับจำนวน 
การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ และสถิติ ใชการใหเหตุผล 
ท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือสรางขอคาดการณและขอสรุปท่ีนำไปสูทฤษฎี กฎ สูตร และนำไปใช  
 คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน เปนเหตุเปนผล เพื่อใหได
ขอสรุปและนำไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันในการสื่อสาร  
สื่อความหมายและถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 
 จุดเนนการพัฒนา 

ในกลุมสาระการเรียนรูนี้ สำหรับนักเรียนในชวงชั้นท่ี ๒ มีจุดเนนในการพัฒนาดังนี้ 
จำนวนและการดำเนินการเนนตอยอดกระบวนการคิดจากชวงชั้นที่ ๑ มาสูการเรียนรูจำนวนนับและ

การดำเนินการของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ ผานกิจกรรมแกปญหาทางคณิตศาสตรจากสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตจริงจนเกิดการคิดที่ยืดหยุนและรอบคอบ จากนั้นขยายแนวคิดทั้งดานความรูและทักษะตางๆ  
ไปใชในการเรียนรูเกี ่ยวกับเศษสวนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน ทศนิยม 
เชื่อมโยงกับสถานการณที่เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต แลวนำไปประยุกตใชในเรื่องอัตราสวนและรอยละ 
บูรณาการกับสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง แกปญหาดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางอยางมุมานะ 

แบบรูปและความสัมพันธเนนเชื่อมโยงความสัมพันธของจำนวนและสิ่งตางๆ ที่อยูในลักษณะของ 
แบบรูปโดยสังเกต คนหาความสัมพันธ สรางขอคาดการณและขอสรุปเพ่ือนำไปสูการสรางแบบรูป สรางสรรค
ผลงาน หรือแกปญหาในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตาง 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติเนนการสรางขอคาดการณและขอสรุปตางๆ ดวยตนเอง     
โดยสำรวจ สังเกต วัด หรือสรางแบบจำลอง เพื่ออธิบายลักษณะและบอกสวนตางๆ  สรางขอคาดการณ  
ใหเหตุผล เสนอขอโตแยง โดยมีขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ จนนำไปสูขอสรุปเก่ียวกับสมบัติตางๆ และ
แนวคิดหรือวิธีการหาความยาวรอบรูป พื้นที่ ปริมาตรและความจุ นำไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆ  
ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตาง 

 เวลาและระยะเวลาในชวงชั้นนี ้เปนการตอยอดการเรียนรู จากชวงชั้นที่ ๑ เนนการเชื่อมโยงกับ
สถานการณในชีวิตจริง ผานกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน ที่มีการแสดงเวลาเปนชั่วโมง 
นาที และวินาที  



 ขอมูลและการนำเสนอขอมูลเนนการใชกระบวนการทางสถิติเพื่อหาคำตอบจากปญหาที่สนใจใน
โรงเรียนหรือชุมชน โดยเก็บรวบรวมขอมูล นำเสนอขอมูลโดยใชเครื่องมือพื้นฐานหรือซอฟตแวร วิเคราะห
ขอมูล แปลความหมายขอมูล รวมทั้งใชขอมูลจากสื่อตางๆ อยางรูเทาทัน เพื่ออธิบายสถานการณ คาดการณ 
หรือตัดสินใจ 

การนำไปใชในชีวิตจริง 
 ในชวงชั้นท่ี ๒ เม่ือนักเรียนไดเรียนรูคณิตศาสตรผานการสะทอนความคิด (reflect) จากประสบการณ
ในการแกปญหา จะทำใหนักเรียนมองเห็นปญหาในชีวิตจริงดวยมุมมองของตนเองและผูอื่น คิดวิเคราะห  
คิดอยางเปนระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาอยางมีเหตุผลและเหมาะสมกับสถานการณ  
มีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุนในการแกปญหา ตอยอดแนวคิดและกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางแนวคิด
ใหมหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมถึงคนหาขอมูลเพื่อหาคำตอบของปญหาที่สนใจหรือสรางสรรค 
สิ่งใหมๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดตางๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิด
ของตนเอง หรือโตแยงแนวคิดของผูอ่ืนอยางสมเหตุสมผลซ่ึงนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
          ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ สามารถสื ่อสารดวยภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ในสถานการณตางๆ ผานการอาน ฟง เขียน พูด โดยใชคำศัพททางคณิตศาสตร เชน อานและเขียนแสดง
จำนวนของสิ่งตางๆ จำนวนเงิน เวลา ตารางหรือแผนภูมิแสดงขอมูลในบทความ รายงาน ขาว ปายประกาศ 
หรือปายโฆษณา ฟงประกาศหรือโฆษณาจากสื่อตางๆ นำเสนอผลงานอยางเปนลำดับข้ันตอน 
  ศิลปะ สามารถสรางสรรคงานศิลปะตามจินตนาการ โดยใชความรูทางคณิตศาสตร เชน 
ออกแบบและประดิษฐลวดลายตางๆ ของเลนของใช หรือแบบจำลองของสิ่งตางๆ โดยใชความรูเรื่องสวนของ
เสนตรง เสนตั้งฉาก เสนขนาน การวัด รูปเรขาคณิต มาตราสวน ออกแบบจังหวะหรือทำนองเพลง ออกแบบ
ทาการแสดง โดยใชความรูเรื ่องแบบรูป รวมทั้งสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดหรือ
เรื่องราวของตนเองผานงานศิลปะ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใชในกิจกรรมตางๆ เชน 
ออกแบบทากายบริหารหรือทาเตนประกอบเพลงโดยใชความรูเรื่องแบบรูป กำหนดตารางการแขงขัน บอกวัน
และเวลาในการแขงขัน บอกระยะเวลาวิ่งหรือวายน้ำ อานกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย  
อานอุณหภูมิรางกายจากเครื่องวัดอุณหภูมิ การอานฉลากโภชนาการ 
  สังคมศึกษา สามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใชในกิจกรรมตางๆ  เชน จัดทำแผนภาพ
ลำดับเหตุการณทางประวัติศาสตรตามระยะเวลาหรือชวงเวลา บอกพื้นที่ของจังหวัดตนเองหรือประเทศจาก
แผนที่ที ่มีมาตราสวน วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัว รวมถึงใชกระบวนการทางสถิติในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การลดปริมาณขยะมูลฝอย การลดการใชพลาสติก 
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน วัดและบันทึกความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ ปริมาตรที่วัดได 
เปนทศนิยม วัดและบันทึกระยะเวลาเปนนาที วินาที ออกแบบตารางบันทึกขอมูล ออกแบบและนำเสนอขอมูล
ที ่รวบรวมไดดวยตาราง แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม และกราฟเสน อานและแปลความหมายขอมูล 
เพ่ือลงขอสรุป อธิบายเหตุการณ ปรากฎการณ คาดการณ ตัดสินใจ 
  เทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเรียนรูและแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร  เชน สืบคนและประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลจากอินเทอรเน็ต ใชซอฟตแวรเพื่อชวย 
ในการคำนวณ การวัด หรือนำเสนอขอมูล  



  การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  สามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใช 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหแนวทาง วางแผน และเพิ่มโอกาสในการสรางรายได เชน สำรวจตลาดและ
วิเคราะหขอมูล คำนวณตนทุน กำไร ขาดทุน ทำบัญชีรายรับรายจายตางๆ ในการประกอบการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาหรือลดตนทุน 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การแกปญหา 

๑.๑ มีความอยากรูอยากเห็น มองเห็นปญหาทางคณิตศาสตร 
ในชีวิตจริงดวยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically)   

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาต ิ
    และวทิยาการอยางยั่งยนื 

๑.๒ แกปญหาในชีวิตจริงดวยแนวคิดของตนเองในสถานการณตาง ๆ และ
เรียนรูคณิตศาสตรผานการสะทอนความคิด (reflect)  
จากประสบการณของตนเองหรือแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน  

๑.๓ มีความกระตือรือรนและมุมานะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
๑.๔ ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชคณิตศาสตรในการแกปญหา 

๒. การสื่อสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 

๒.๑ สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตรของตนเองอยางมั่นใจ โดยใช 
การแสดงแทนทางคณิตศาสตรที่หลากหลาย ดวยสื่อของจริง รูปภาพ 
งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาต ิ
    และวทิยาการอยางยั่งยนื 

๒.๒ รับฟง เขาใจความหมาย เคารพในความแตกตางระหวางตนเอง 
กับผูอ่ืน เห็นคุณคาแนวคิดของผูอ่ืน 

๒.๓ แสดงวิธีคิด หลักฐาน หรือขอมูลประกอบการแกปญหา  
เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการของตนเองอยางเปนระบบ   

๓. การใหเหตุผล 

๓.๑  ใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสนบัสนุนแนวคิดหรือขอคาดการณของ
ตนเองไดอยางสมเหตุสมผล ใหเหตุผลเชิงตรรกะ (logical 
reasoning) โดยใชขอเท็จจริง สมบัติตางๆ หรือขอสรุปทั่วไปทาง
คณิตศาสตร    

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน ๓.๒ รับฟง พิจารณาแนวคิดของผูอ่ืนหรือขอมูลในรูปแบบตางๆ 

ประกอบการตัดสนิใจเพื่อสนับสนุนหรือโตแยงอยางเหมาะสม  
๓.๓ ตระหนักถึงความจำเปนและความสำคัญในการใหเหตุผล  

๔. การสรางขอสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization and extension) 

๔.๑ สรางขอคาดการณ ผานการสังเกต คนหาลักษณะรวมที่เกิดข้ึนจาก
กรณีเฉพาะ โดยใชมุมมองทางคณิตศาสตร ทั้งดานความรูและวธิีการ
เรียนรู (how to learn) เพื่อสรางขอสรุปทั่วไป (generalization) 

๒. การคิดข้ันสูง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 
 ๔.๒ ขยายแนวคิด (extension) โดยใชความรูและวิธีการเรียนรู  

(how to learn) ที่ไดเรียนรูมากอนเพื่อสรางแนวคิดใหม หรือ
แกปญหาในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง 

 
 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๕. การคิดสรางสรรค 
๕.๑ คิดไดอยางหลากหลาย ละเอียดละออ แตกตางจากเดิม คิดริเร่ิม  ๒. การคิดข้ันสูง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๕.๒ ประยุกตและนำไปใชไดอยางคลองแคลว ยืดหยุนในการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ  

๖. การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู 
๖.๑ ใชและแบงปนสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อแสดงแนวคิด 

สรางความเขาใจ หรือแกปญหา   
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๖.๒ สืบคน ตรวจสอบแหลงที่มา (origin) ของขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 
และเลือกใชประกอบการเรียนรูและแกปญหาในชีวิตจริงไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ และรูเทาทัน  

 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Math ๒๐๑ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม รอยละและอัตราสวนไดถูกตอง 
และนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๒๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม และรอยละ เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม พรอมใหเหตุผล 
LO-Math ๒๐๓ อธิบายความสัมพันธของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร สราง
ขอคาดการณและขอสรุป และแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม  
LO-Math ๒๐๔ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม 
สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ หาผลลัพธของการดำเนินการไดอยางคลองแคลว ยืดหยุน 
รอบคอบ และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๒๐๕ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม รอยละและอัตราสวนในสถานการณตางๆ 
ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิด
รวมกับผูอ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
LO-Math ๒๐๖ สื่อสารเก่ียวกับระยะเวลาไดถูกตอง และแกปญหาในสถานการณตางๆ อยางมุมานะ และ
กระตือรือรน 
LO-Math ๒๐๗ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจุด มุม เสนตรง สวนของเสนตรง รังสี เสนตั้งฉาก และเสน
ขนาน โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดถูกตอง พรอมท้ังอธิบายสมบัติของเสนขนาน และนำไปใชใน
สถานการณตางๆ 
LO-Math ๒๐๘ ใหเหตุผล สรางขอคาดการณและขอสรุปเก่ียวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และขยายแนวคิดเพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมใน
สถานการณตางๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
LO-Math ๒๐๙ ใหเหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและสวนตางๆ ของแบบจำลอง และสราง
แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สรางขอคาดการณและขอสรุปเก่ียวกับการ
หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 



LO-Math ๒๑๐ แกปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม 
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจาก
เดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืน 
LO-Math ๒๑๑ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง ตาราง กราฟเสน แผนภูมิรูปวงกลม ได
อยางเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยี วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลจากสื่อตางๆ สื่อสารและใชขอมูล
เพ่ือแกปญหาในสถานการณตางๆ อธิบายเหตุการณ คาดการณ หรือตัดสินใจอยางรูเทาทัน 
LO-Math ๒๑๒ รวมกันวางแผน มีสวนรวมในการแกปญหาทางสถิติในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
โรงเรียนและชุมชน อยางมุมานะ กระตือรือรน และสรางสรรค 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
LO-Math ๒๔๐๑ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจำนวนนับท่ีมีคามากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เศษสวน 
จำนวนคละ ทศนิยม ไมเกิน ๓ ตำแหนง ไดถูกตอง และนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๒๔๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนนับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม 
LO-Math ๒๔๐๓ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษสวน และ
ทศนิยม 
LO-Math ๒๔๐๔ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับ ท่ีไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เศษสวน ทศนิยม ในสถานการณ
ตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยน
แนวคิดรวมกับผูอ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
LO-Math ๒๔๐๕ สื่อสารเก่ียวกับระยะเวลาระยะเวลา เปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป ได
ถูกตอง และแกปญหาในสถานการณตางๆ อยางมุมานะ และกระตือรือรน 
LO-Math ๒๔๐๖ สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ ไดอยางถูกตอง 
LO-Math ๒๔๐๗ ใหเหตุผล เก่ียวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และขยายแนวคิดเพ่ือหา
ความยาวรอบรูป 
LO-Math ๒๔๐๘ ใหเหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและสวนตางๆ ของแบบจำลอง ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
LO-Math ๒๔๐๙ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทงไดอยางเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยี 
วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลจากสื่อตางๆ  
 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
LO-Math ๒๕๐๑ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวนมีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ 
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง รอยละไดถูกตอง และนำไปใชในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
LO-Math ๒๕๐๒ อธิบายความสัมพันธของ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเปนตัวประกอบ ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 
๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม จำนวนคละ ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง จำนวนคละ และรอยละ เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม 



LO-Math ๒๕๐๓ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษสวน และ
ทศนิยม สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ หาผลลัพธของการดำเนินการไดอยางคลองแคลว 
ยืดหยุน รอบคอบ 
LO-Math ๒๕๐๔ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเปนตัวประกอบ ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 
๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง รอยละและอัตราสวนในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ี
หลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืนโดย
ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
LO-Math ๒๕๐๕ สื่อสาร สื่อความหมายเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ไดอยางถูกตองและ
นำไปใช ในสถานการณตางๆ 
LO-Math ๒๕๐๖ ใหเหตุผล สรางขอคาดการณและขอสรุปเก่ียวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
และขยายแนวคิดเพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในสถานการณตางๆ ดวย
วิธีท่ีหลากหลาย 
LO-Math ๒๕๐๗ ใหเหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและสวนตางๆ ของแบบจำลอง และสราง
แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
LO-Math ๒๕๐๘ แกปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และ ปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม  
อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืน 
LO-Math ๒๕๐๙ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง กราฟเสนไดอยางเหมาะสม โดยใช
เทคโนโลยี วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลจากสื่อตางๆ สื่อสาร 
LO-Math ๒๕๑๐ รวมกันวางแผน มีสวนรวมในการแกปญหาทางสถิติในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
โรงเรียน อยางมุมานะ กระตือรือรน และสรางสรรค 
 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
LO-Math ๒๖๐๑ สื่อสารทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม รอยละ อัตราสวนและการหา 
ค.ร.น และ ห.ร.ม ของจำนวนนับไมเกิน ๓ จำนวนไดถูกตอง และนำไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
LO-Math ๒๖๐๒ อธิบายความสัมพันธของจำนวนนับ เศษสวน จำนวนคละ ทศนยิมไมเกิน ๓ ตำแหนง และ
รอยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม พรอมใหเหตุผล 
LO-Math ๒๖๐๓ อธิบายความสัมพันธของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 
สรางขอคาดการณ และขอสรุป และแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม 
LO-Math ๒๖๐๔ อธิบายสถานการณในชีวิตจริงท่ีเก่ียวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษสวน และ
ทศนิยม สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ หาผลลัพธของการดำเนินการไดอยางคลองแคลว 
ยืดหยุน รอบคอบ และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนสถานการณในชีวิตจริง 
LO-Math ๒๖๐๕ แกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม รอยละและอัตราสวนในสถานการณตางๆ 
ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิด
รวมกับผูอ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 



LO-Math ๒๖๐๖ ใหเหตุผล สรางขอคาดการณและขอสรุปเก่ียวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และขยายแนวคิดเพ่ือหาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมใน
สถานการณตางๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
LO-Math ๒๖๐๗ ใหเหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและสวนตางๆ ของแบบจำลอง และสราง
แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สรางขอคาดการณและขอสรุปเก่ียวกับการ
หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
LO-Math ๒๖๐๘ แกปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม 
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณตางๆ ดวยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกตางจาก
เดิม อยางมุมานะ และกระตือรือรน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอ่ืน 
LO-Math ๒๖๐๙ จัดการขอมูล และนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง ตาราง กราฟเสน แผนภูมิรูปวงกลม ได
อยางเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยี วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลจากสื่อตางๆ สื่อสารและใชขอมูล
เพ่ือแกปญหาในสถานการณตางๆ อธิบายเหตุการณ คาดการณ หรือตัดสินใจอยางรูเทาทัน 
LO-Math ๒๖๑๐ รวมกันวางแผน มีสวนรวมในการแกปญหาทางสถิติในสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชน อยางมุมานะ กระตือรือรน และสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
 ดวยภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดภาษาหนึ่งและมีความสำคัญ 
เปนอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนทักษะสำคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
เปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู 
เชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนกลุมสาระการเรียนรูที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในดานตางๆ และเปนเครื่องมือสำหรับ 
การสื่อสารสรางความเขาใจในความแตกตางในดานเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ 
ยังสามารถชวยกระตุนจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของผูเรียน รวมทั้งเปนเครื่องมือสรางความเขาใจอันดี 
กับผูอื่น โดยเฉพาะเมื่อทำงานรวมกัน อันนำไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ผูเรียนภาษาอังกฤษจะไดรับ 
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคำศัพท ประโยคงายๆ เพ่ือสรางความเขาใจเรื่องราว พรอมๆ  
กับแลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็น และความรูสึกไดอยางเหมาะสม โดยผูเรียนควรไดรับแรงเสริม 
และกำลังใจจากครูใหมีความกลา รูสึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรูภาษา เกิดความคุนเคย และความม่ันใจ
ในการฝกสนทนา โตตอบ และเพ่ิมโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน 
 จุดเนนการพัฒนา (ชวงช้ันท่ี ๒)  
 ในชวงช้ันท่ี ๒ ภาษาอังกฤษมุงเนนการติดตอสื่อสารในแงมุม/มิติตางๆ  ไดแก  
 ๑) สามารถสนทนา สอบถาม โตตอบกับบุคคลอ่ืน เก่ียวกับกิจวัตรประจำวัน หรือสิ่งท่ีสนใจ ดวยวลี 
ประโยคพ้ืนฐานและบทสนทนาสั้นๆ ได 
 ๒) เขาใจและสามารถโตตอบกับผูพูด/คูสนทนา โดยใชสำนวนท่ีพบบอยในชีวิตประจำวันไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับชวงวัย 
 ๓) สามารถบรรยายขอมูล และลักษณะเบื้องตนเก่ียวกับบุคคล สิ่งของ และสถานท่ีตางๆ รอบตัว  
โดยใชวลี ประโยค คำกริยาพ้ืนฐานและคำคุณศัพทท่ีเหมาะสมกับชวงวัย 
 ๔) สามารถเขียนคำ วลี หรือประโยค จากรูปภาพ สัญลักษณ หรือจินตนาการของตนเองได 
 ๕) สามารถบอกใจความสำคัญจากการอานและการฟงวลีประโยคบทสนทนา หรือบทความสั้นๆ  
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน 
 
* หมายเหตุ ไดใชสมรรถนะตามกรอบอางอิง FRELE-TH เปนพ้ืนฐาน เพ่ือความชัดเจน เปนประโยชนตอการจัด 
การเรียนการสอน ชวยใหครูวิเคราะหไดงายข้ึน สอดคลองกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
และ FRELE-TH 
 
 
 
 
 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ฟง พูดเพ่ือการสื่อสาร 
๑.๑ ฟงและพูดคำศัพทพื้นฐาน วลี ประโยค ขอความที่เก่ียวของกับ

ชีวิตประจำวันโดยเนนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง 
๑. การจัดการตนเอง  
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๑.๒ 
 

ฟง พูดเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน 
และสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชคำ และวลีที่สั้นและงาย ไดอยางถูกตอง
และมั่นใจ 

๑.๓ สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล สื่อความหมาย 
ความรูสึก อารมณ ไดอยางเหมาะสมและมั่นใจ 

๒. อานเพ่ือความเขาใจ 

๒.๑ อานและตอบคำถามเกี ่ยวกับขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน 
เร่ืองราว และบทความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับชวงวัยได  

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒.๒ อานเพื่อบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน 
เร่ืองราว และบทความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับชวงวัยได 

๓. เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นและสะทอนความรูสึก 

๓.๑ เขียนเพื่อแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก  
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองใกลตัวและกิจกรรมตางๆ  
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง  
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ๓.๒ เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน 

และประเดน็ตางๆ ที่สนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔. ใชภาษาเพ่ือการเรียนรู และทำงานรวมกับผูอ่ืน 

๔.๑ 
 

สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น              
อยางมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับระบบธรรมชาติ 
   และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔.๒ ใชภาษาเพื่อสืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว 
เหตุการณหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม  
จากแหลงความรูตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูรวมกับผูอ่ืน  

๔.๓ 
 

สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคจากการฟง ดูหรืออานขอมูล 
เหตุการณและสถานการณรอบตัว และสามารถนำเสนอ 
ในรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย ไดอยางเหมาะสม 

๔.๔ 
 

ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร สรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยน ยอมรับ         
และเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย 

 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Eng ๒๐๑ ใชคำศัพทพ้ืนฐาน วลี ประโยค ขอความท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว บุคคล 
โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว ไดอยางม่ันใจและถูกตอง 
LO-Eng ๒๐๒ ฟง พูด สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล รวมท้ังการสื่อความหมาย ความรูสึก 
อารมณ ตอสถานการณในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 



LO-Eng ๒๐๓ อานและตอบคำถามเก่ียวกับขอมูลตางๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัยไดอยางถูกตอง 
LO-Eng ๒๐๔ อานเพ่ือบอกใจความสำคัญ และรายละเอียดท่ีเหมาะสมกับชวงวัยไดอยางถูกตอง 
LO-Eng ๒๐๕ เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเอง เก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ ได
อยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๐๖ เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ท่ีสนใจ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
LO-Eng ๒๐๗ สนทนาและโตตอบขอมูลเก่ียวกับของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๐๘ ใชภาษาเพ่ือสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
LO-Eng ๒๐๙ แสวงหาความรูและสรางผลงานทางภาษาอยางสรางสรรคผานการนำเสนอในรูปแบบท่ี
หลากหลาย จากการฟง ดูหรืออานขอมูลเก่ียวกับเหตุการณและสถานการณรอบตัวไดอยางถูกตอง 
LO-Eng ๒๑๐ ใชภาษาเพ่ือสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
อยางเหมาะสม 
 

 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-Eng ๒๔๐๑ ฟงและพูดคำศัพทพ้ืนฐาน วลีประโยค ขอความท่ีเก่ียวของกับ ชีวิตประจำวันโดยเนนการออก
เสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง 
LO-Eng ๒๔๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชคำและ
วลีท่ีสั้นและงาย ไดอยางถูกตอง และม่ันใจ 
LO-Eng ๒๔๐๓ สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ ได
อยางเหมาะสม และม่ันใจ 
LO-Eng ๒๔๐๔ อานและตอบคำถามเก่ียวกับขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆ ท่ี
เหมาะสมกับชวงวัย 
LO-Eng ๒๔๐๕ อานเพ่ือบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความ
สั้นๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัยได 
LO-Eng ๒๔๐๖ เขียนเพ่ือแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ ได อยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๔๐๗ เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ท่ี
สนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๔๐๘ สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยางมีเหตุผลในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๔๐๙ ใชภาษาเพ่ือสืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นท่ี
อยูในความสนใจของสังคม จากแหลงความรูตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูรวมกับผูอ่ืน 
LO-Eng ๒๔๑๐ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคจากการฟง ดูหรืออานขอมูล เหตุการณและ
สถานการณรอบตัว และสามารถนำเสนอในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๔๑๑ ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร สรางความสัมพันธแลกเปลี่ยนยอมรับ และเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท่ีหลากหลาย 
 



 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

LO-Eng ๒๕๐๑ ฟงและพูดคำศัพทพ้ืนฐาน วลีประโยค ขอความท่ีเก่ียวของกับ ชีวิตประจำวันโดยเนนการออก
เสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง 
LO-Eng ๒๕๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชคำและ
วลีท่ีสั้นและงาย ไดอยางถูกตอง และม่ันใจ 
LO-Eng ๒๕๐๓ สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ ได
อยางเหมาะสมและม่ันใจ 
LO-Eng ๒๕๐๔ อานและตอบคำถามเก่ียวกับขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆท่ี
เหมาะสมกับชวงวัย 
LO-Eng ๒๕๐๕ อานเพ่ือบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความ
สั้นๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัยได 
LO-Eng ๒๕๐๖ เขียนเพ่ือแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ ได อยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๕๐๗ เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ท่ี
สนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๕๐๘ สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยางมีเหตุผลในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๕๐๙ ใชภาษาเพ่ือสืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นท่ี
อยูในความสนใจของสังคม จากแหลงความรู ตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูรวมกับผูอ่ืน 
LO-Eng ๒๕๑๐ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคจากการฟง ดูหรืออานขอมูล เหตุการณและ
สถานการณรอบตัว และสามารถนำเสนอในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๕๑๑ ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร สรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท่ีหลากหลาย 
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LO-Eng ๒๖๐๑ ฟงและพูดคำศัพทพ้ืนฐาน วลีประโยค ขอความท่ีเก่ียวของกับ ชีวิตประจำวันโดยเนนการออก
เสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง 
LO-Eng ๒๖๐๒ ฟง พูดเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชคำและ
วลีท่ีสั้นและงาย ไดอยางถูกตอง และม่ันใจ 
LO-Eng ๒๖๐๓ สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ ได
อยางเหมาะสมและม่ันใจ 
LO-Eng ๒๖๐๔ อานและตอบคำถามเก่ียวกับขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆ ท่ี
เหมาะสมกับชวงวัย 
LO-Eng ๒๖๐๕ อานเพ่ือบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความ
สั้นๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัยได 
LO-Eng ๒๖๐๖ เขียนเพ่ือแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องใกลตัวและกิจกรรมตางๆ ได อยางถูกตองเหมาะสม 



LO-Eng ๒๖๐๗ เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ท่ี
สนใจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
LO-Eng ๒๖๐๘ สื่อสารความตองการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยางมีเหตุผลในการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๖๐๙ ใชภาษาเพ่ือสืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นท่ี
อยูในความสนใจของสังคม จากแหลงความรู ตางๆ และแลกเปลี่ยนความรูรวมกับผูอ่ืน 
LO-Eng ๒๖๑๐ สรางชิ้นงานเก่ียวกับภาษาอยางสรางสรรคจากการฟง ดูหรืออานขอมูล เหตุการณและ
สถานการณรอบตัว และสามารถนำ เสนอในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ไดอยางเหมาะสม 
LO-Eng ๒๖๑๑ ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร สรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท่ีหลากหลาย 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรูดานสุนทรียศาสตร (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 
 เด็กประถมศึกษาในชวงชั้นที่ ๒ เปนชวงวัยที่สามารถคิดอยางมีเหตุผลได แตจะเปนการคิดในเชิง
รูปธรรม เด็กมีความสนใจเรียนรูจากของจริง พัฒนาการดานสุนทรียะอยู ในขั้นความสนใจสื่อที ่เปนจริง  
การพัฒนาประสบการณสุนทรียะใหกับเด็กในชวงชั้นนี้มีความเก่ียวของกับการพัฒนาสมองท้ังสองซีก 
 สมองซีกซายรับรูภาษา ตรรกะ คำนวณ คณิตศาสตร เปนสมองที่ทำหนาที่ดานการคิดวิเคราะห  
การคิดเชิงเหตุผล สมองซีกขวารับรูดานจินตนาการ ความคิดสรางสรรคและการคิดแบบองครวม การจัด 
การเรียนรูอยางมีดุลยภาพจากสมองทั้งสองซีก จะสงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียะของเด็กและสงเสริม
ความสามารถในการคิดข้ันสูงการเรียนรูไปพรอมกันไดอยางเต็มศักยภาพ 
 การสงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียศาสตร ควรสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาการทำงานของสมอง 
ผานกระบวนการรับรู จากประสาทสัมผัสทั ้งหาและใจ เพื่อใหเกิดการซึมซับประสบการณสุนทรียะ โดย
กระบวนการดังกลาว ผานการสังเกตธรรมชาติ สภาพแวดลอมการเรียนรูทั ้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
ที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของเด็ก ดวยการลงมือปฏิบัติการจริงดวยตนเองผานกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี 
นาฏศิลป) ที่มีความทาทาย กอใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก และใหความสำคัญกับการเรียนรูแบบรวมมือ จะชวย
สงเสริมสมรรถนะดานการเขาใจตนเอง การจัดการตนเอง มีวินัยในการทำงาน และการทำงานรวมกับผูอ่ืนและ
ทักษะการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียศาสตรจะเนนการเรียนรูทั้งจากประสบการณตรง 
และประสบการณทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดชม
งาน ไดฟง ไดดู งานศิลปะชิ้นเอกของศิลปนตางๆ รวมทั้งศิลปนทองถิ่น โดยการไดสัมผัสวัตถุ หรือการชมการ
แสดงตางๆ ทางศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) จากแหลงเรียนรูตางๆ ที่หลากหลาย หรือจัดใหมีสภาพ 
แวดลอมทางการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการเกิดประสบกาณสุนทรียะโดยการจัดการเรียนรูที่เนนใหเด็กไดรับ
ประสบการณใหมๆ กระตุนการเรียนรูใหเกิดการคิดแกปญหา หรือประดิษฐคิดคน วัสดุ วิธีการในการสราง 
สรรคผลงานศิลปะที่เด็กกระทำดวยตนเองได และมีความสามารถสื่อสารกับผูอื่น ทำใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก 
จะกอใหเกิดความซึมซับในการเรียนรู เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ ตะหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณคาของ



ศิลปะ จิตสำนึกสาธารณะและสงเสริมสมรรถนะดานการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม การทำงานเปนทีม 
ความเปนพลเมืองและการอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
  การสงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียะนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญาที่ใหความสำคัญกับการจัดการ 
เรียนรูแบบบูรณาการ อาจจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการบูรณาการระหวางศาสตรทางศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี 
นาฏศิลป) การบูรณาการขามศาสตร หรือการบูรณาการศิลปะแตละแขนงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสภาพแวดลอมทางการเรียนรูของเด็กเปนการสงเสริมการพัฒนาปญญา 
ดานตางๆ ท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของเด็ก การสงเสริมพัฒนาการดานสุนทรียะควบคูไปกับ
การสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ และสังคม 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 นักเรียนในชวงชั้นที่ ๒ เปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานรางการที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความ 
สามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กใหประสานงานกันไดอยางมีความสมดุลและใชในการทำงานไดดี เปนชวงวัย
ที่เด็กใหความสำคัญกับกลุมเพื่อน อาจมีการแยกกลุม ชาย-หญิง เพราะเด็ก ชาย-หญิง มีความสนใจตางกัน 
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณทางการเรียนรูจึงควรเนนการทำงานรวมกัน และใหความสำคัญกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล รวมถึงสไตลของการเรียนรูที่แตกตางกัน เด็กวัยนี้ชอบเรียนรูในสิ่งที่ทาทาย 
แปลกใหมและเรียนรูในเรื่องที่ตน และกลุมเพื่อนใหความสนใจ มีความสามารถในการสังเกตรายละเอียดมากข้ึน  
มีความสนใจในการสรางสรรคศิลปะที่สอดคลองกับความเปนจริงตามธรรมชาติ สภาพแวดลอมและวิถีชีวิต 
ประจำวันรอบตัว หรอืประสบการณจริงในชีวิตผสมผสานกับจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 จุดเนนการพัฒนา 
 ดานท่ี ๑ ใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเจตคติ และการสรางประสบการณสุนทรียะ ไดแก 
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม คานิยม การชื่นชมและความซาบซึ้งในศิลปะ  
จากกิจกรรมการเรียนรู ที ่เนนการสรางประสบการณสุนทรียะทั้งทางตรงและทางออมจากการไดสัมผัส
ธรรมชาติ สภาพแวดลอมและผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) พรอมทั้งฝกฝนกระบวนการทาง
ศิลปะ ซึ่งเริ่มตนดวยการใชศิลปะเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อการสะทอนยอนมองถึงสภาวะจิต และกาย เพื่อสราง
ความพรอมและพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองอยางมีสุขภาวะ และการใชกิจกรรมสรางแรงบันดาล
ใจใหเกิดความมุงม่ันในการสรางสรรคผลงานศิลปะ นักเรียนไมเพียงมีความรู และทักษะทางดานศิลปะเทานั้น  
แตควรไดรับการพัฒนาถึงระดับที่เกิดความตระหนักรูเชิงคุณคา และมีทัศนคติเชิงบวก รวมกันรักษางาน
วัฒนธรรมทางศิลปะของไทย ของชุมชนใหคงดำรงอยูอยางมีบทบาทตอไปในสังคม ควรฝกใหนักเรียน 
กลาแสดงออกทางศิลปะอยางสรางสรรค ดวยรูปแบบและกลวิธีทางศิลปะที ่หลากหลาย ฝกการรับฟง 
ความคิดเห็นที่มีผลตอการพัฒนางานศิลปะของตนเอง เพื่อสื่อสารและลดชองวางระหวางสิ่งที่ตนเองเห็นกับ
ผลงานศิลปะท่ีสรางข้ึน รวมถึงสิ่งท่ีผูอ่ืนเห็นและรับรู 

ดานที่ ๒ การบูรณาการความรูและทักษะทางศิลปะ ทั้งการบูรณาการระหวางศาสตรทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) การบูรณาการศิลปะกับศาสตรอื่นๆ การบูรณาการศิลปะแตละแขนงกับบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นและการบูรณาการระหวาง 
ศิลปะไทยกับศิลปะสากล เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานทางความคิดใหม 
กระบวนการสรางสรรคใหมกอใหเกิดผลงานศิลปะรูปแบบใหม หรือเปนการสรางสรรคที่ตระหนักถึงความ 
สำคัญของดุลยภาพในการอนุรักษและการพัฒนารูปแบบศิลปะของไทยในกระแสสากล โดยคำนึงถึงรากฐาน
หรือสาระสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสำคัญ รวมถึงการสรางความตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีจิตสำนึกการมีสวนรวมและจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม  



  การจัดกิจกรรมเนนการรับรูจากสิ่งที่เปนจริง หรือประสบการณใหมๆ ที่มีความทาทายการคิด
แกปญหาและการสรางสรรคดวยวัสดุ วิธีการที ่หลากหลายดวยการลงมือทำจริงของนักเรียนเอง หรือ 
การทำงานรวมกับผูอื ่น สอดคลองกับการพัฒนาการของเด็กวัยนี ้ที ่ชอบความทาทาย เปนวัยที่มุ งสราง
ความสัมพันธทางสังคมกับกลุมที่มีความสนใจคลายๆ กัน การจัดกิจกรรมบูรณาการจึงสงเสริมสมรรถนะของ
ผูเรียนท้ังในดานการจัดการตนเอง การคิดข้ันสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเปนทีม การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
และการอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใชในชีวิต คือ เปนผูมีสายตามองเห็นคุณคา ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิตและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอยางในชีวิตและทำงานอยางมีศิลปะ สามารถแสดงความคิดเห็นในการ
วิเคราะหผลงานท่ีตนฝกฝน ผลงานของเพ่ือน สรางสัมพันธกับศิลปน เปดกวางสูงานของผูอ่ืน 
 ระดับชุมชนและสังคม รูจักการใชงานศิลปะเปนสวนประกอบสราง แรงบันดาลใจ แรงศรัทธา  
เสริมเอกภาพของกลุมคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเปนเครื่องจรรโลงจิตใจ และนอมนำไปสูการสรางงาน
ศิลปะสาธารณะกุศล ศิลปะเพ่ือชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี ในวาระหรือเทศกาลท่ีสำคัญตางๆ และใช
เปนสื่อนำเสนอการแกไขปญหาของสังคม 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
 บูรณาการระหวางทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป อยางสอดคลองและกลมกลืน และบูรณาการกับ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ดังนี้ 
  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  ภาษาและดนตรี นาฏศิลป เปนสื่อประกอบที่เกื้อกูลกัน การฝก
ทักษะทางภาษาของเด็กในวัยชวงชั้นท่ี ๒ ผานการแสดงออกดวยวาจาและลายลักษณอักษร อาจเปนสวนหนึ่ง
ของงานแหงจินตนาการ จากการกระทำที่แสดงโดยภาพวาด บทละคร ลำดับเรื ่องในภาพยนตร บทเพลง
บรรเลงที่คัดยอมา ทาเตน-การฝกใหเลาเรื่อง (เปนกลุมหรือใชบันทึกดิจิทัล) สรางการกระทำหรือสถานการณ
ใหมในรูปแบบท่ีออกแบบทาเตนการพูด การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ ฝกฝนการออกเสียงที่ชัดเจน  
มีจังหวะ มีลีลา มีทวงทำนอง เปนการเรียนที่มีความรื่นรมย ลื่นไหล มีความสุข และสามารถถายทอดอารมณ 
ความรูสึก ไดตรงกับความหมายและความเปนจริงมากข้ึน  
  สังคมศึกษา เปนสื่อในการถายทอดเรื่องราวความสัมพันธ ความผูกพันของคนในสังคม 
มรดกภูมิปญญาของชาติในระดับพื้นถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ ประวัติศาสตรศิลปะผสมผสาน 
การแสดงออกทางศิลปะทั้งหมด ในอดีตและปจจุบัน ทั้งระดับปญญาชนผูรู และประชาชนระดับกวางและ
ชุมชน เปนเสนทางบมเพาะวัฒนธรรมทางศิลปะใหแกนักเรียน โดยเปนการผสมผสานระหวางไดสัมผัสผลงาน
ศิลปะ และการไดรับองคความรูโดยไมหยุดอยูท่ีขอบเขตตามจารีตของวิจิตรศิลป ดนตรี ขับรอง การละคร การ
เตนรำ วรรณกรรมและภาพยนตร เพ่ือการสืบสานมรดกภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ท่ีเรียนรูตามความนิยมหรือ
แบบประเพณีดั้งเดิม ใหอุดมดวยการฝกฝนทางศิลปะทุกแขนง ถายทอดเปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรและ
ถายทอดจินตนาการออกมาดวยงานศิลปะเพื่อทำความเขาใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกและระบบ
ธรรมชาติ 
  คณิตศาสตร จากพ้ืนฐานท่ีไดจากชวงชั้นท่ี ๑ ในเรื่อง เสน รูปราง รูปทรง ปริมาณหรือขนาด  
ความหนาบาง พื้นที่ พื ้นผิว แผนภูมิ และสีออนแก การจำแนก แยกแยะ จัดกลุม จัดองคประกอบศิลปะ 
ดวยเสนและรูปรางรูปทรงเรขาคณิต และการประกอบลายศิลปะไทย อยางสมมาตร สมดุลในลายแมบท  
ท้ังแบบสมบูรณและแบบแตกลายหรือขยายอยางมี Pattern การจัดองคประกอบศิลป ดวยจังหวะของรูปและ



ที่วาง (Solid and Void) ทั้งบนหนากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ชวงชั้นที่ ๒ ขยายทักษะและแนวคิด  
(พ้ืนท่ี มุมมอง สัดสวน การวัด ฯลฯ) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพัฒนาข้ึนในวิชาคณิตศาสตร 
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ  การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเปนกระบวนการรวม 
ทั้งดานวิทยาศาสตรและสุนทรียศาสตร ที่ชวยใหเด็กรูจักและเขาใจสรรพสิ่งในธรรมชาติดวยการสัมผัสและ 
มีประสบการณตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพื่อการสืบคนที่มาของปรากฏการณตางๆ  
รูถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใชสรางชิ้นงานศิลปะ การสรางแบบจำลองทางวิทยาศาสตรและผลการทดลอง 
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติที่นำมาสรางสรรคงานศิลปะ การคนพบความสัมพันธระหวางความรูสึก
เกี่ยวกับสีและคุณภาพทางกายภาพของวัสดุของสี (เม็ดสี สาร สารยึดเกาะ สารที่ทำใหแหงเร็ว (siccative) ฯลฯ) 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช (การทำแบบใสๆ การเคลือบฝแปรงแบบหนา การเคลือบทำใหแข็ง ระยะใชวิธีฉีดพน…) 
รองรับ ผสมกับสื่ออื่นๆ ทำความเขาใจเกี่ยวกับประสาทสัมผัสมิติของสี โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางปริมาณ (รูปแบบ พื้นผิว ขอบเขตสภาพแวดลอม) และคุณภาพ (เฉดสีความเขมขน เฉดสี แสง ฯลฯ) 
สีและเสียงเปนวิทยาศาสตร ท่ีผานการคำนวณมาตั้งแตอดีต จนกลายเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ เปนหลักการ
ใหยึดถือ ซึ ่งวิทยาศาสตรและศิลปะไดผสมกันอยางกลมกลืน งานดานดนตรีและนาฏศิลปถูกนำไปใช 
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จิตวิทยา กอใหเกิดสรรพวิชาใหมในปจจุบัน 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนง  

๑.๑  รูจักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาต ิ     
        สภาพแวดลอมใกลตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวนั รวมถึง 
       ผลงานศิลปะอันเก่ียวเนื่องกับคุณคาในชีวิตและการสรางสรรค 
       ผลงานศิลปะจากการรับรูทางการมองเห็น การสมัผสั การรับชม  
       การไดฟงและการบูรณาการขามประสาทสัมผัส 
๑.๒  ใชศิลปะ เพื่อการพัฒนาจติใจผานการทำงานอยางมีสมาธ ิสังเกต  
       เห็น เขาใจและรับรูสุนทรียภาพ ผานความสัมพันธของพหุประสาท  
       สัมผัส (กาย - ใจ - มือ - ตา - หู ) กับธรรมชาติและวสัดอุุปกรณ    
       ใหเหมาะสมกับวัย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. สรางและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สรางสรรค โดยเขาใจธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกตางระหวาง ศิลปะ ประวัติศาสตร และ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทย 
๒.๑ รับรู และรูจักการใชองคประกอบทางทัศนศิลป เชน รูปราง รูปทรง  
      พื้นผิว สี แสงเงา และมีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุอุปกรณ ถายทอด ใช 
      ความคิดและจนิตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเขาใจธรรมชาต ิ
      เปรียบเทียบและเชื่อมโยงความสัมพันธของ ศิลปะ ประวตัิศาสตร  
๒.๒ เรียนรูและแกปญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกตผลที่เกิด 
      จากการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ทักษะทางศิลปะใหเหมาะสม 
      ตามคุณลักษณะในการสรางสรรคผลงาน และนำเสนองานศิลปะ 
      ใหบรรลุเปาหมายตามบริบทของผูเรียนแตละคน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๒. สรางและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สรางสรรค โดยเขาใจธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกตางระหวาง ศิลปะ ประวัติศาสตร และ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
ภูมิปญญาไทย 
๒.๓ สรางสรรคงานทัศนศิลปที่เปนอัตลักษณและความรูสึกของตนเอง ถายทอด 
      ความคิด ความรูสึก จินตนาการ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
      ที่เชื่อมโยงกับตนเองและผูอ่ืน โดยการลองผิดลองถูกดวยวธิีการ 
      ที่หลากหลายจนคนพบและประยุกตใชเทคนิควธิีการใหม  
      ดวยกระบวนการกลุม 

 

๓. ดนตรีวิจักขณ (Music Appreciation) รอง เลน เตน และเคลื่อนไหวตามจังหวะและเสียงดนตรี 

๓.๑ อานและเขียนเคร่ืองหมายสัญลักษณตัวโนตเบื้องตนของดนตรีไทย  
      และดนตรีสากล 
๓.๒ จำแนกแนวเพลงตางๆ จากการฟง และเปรียบเทียบประเภทของ 
       เคร่ืองดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
๓.๓ ขับรอง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุง หรือ 
      เพลงสากลในแนวดนตรีตางๆ ถูกตองตามจังหวะ ทำนองของเพลง  
      ตรงตามระดับเสยีง และสือ่อารมณของบทเพลง 
๓.๔ ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพืน้บาน หรือวงดนตรีสากล  
      และนำเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ มารวมบรรเลงผสมผสานเปนแนวเพลง 
      รวมสมัย และเผยแพรผานสื่อเทคโนโลยตีางๆ 
๓.๕ แสดงออกถึงความรูสึกเก่ียวกับดนตรีประเภทตางๆ จากการฟง  
      การขับรอง และการบรรเลงดนตรีดวยเคร่ืองดนตรีไทยพื้นบาน เคร่ือง 
      ดนตรีไทย หรือเคร่ืองดนตรีสากล และนำมาประยุกตใช 
      ในกิจกรรมวันสำคัญ เทศกาลตางๆ  

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔. สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ อยางมีแบบแผน 

๔.๑ สืบคน อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเปนมาของการละเลนของไทย  
      นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน 
๔.๒ เปรียบเทียบ ใชภาษาทาและนาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย  
      การแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ไดอยางถูกตอง  
๔.๓ แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัย 
      ในรูปแบบตางๆ ทั้งเดี่ยวและกลุม และประยุกตใชในชีวิตประจำวนั 
      ไดอยางเหมาะสม 
๔.๔ ถายทอดอารมณ และความรูสึก ผานการแสดง ระบำ รำ ฟอน     
      ละครสั้น หรือกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับประเพณี วฒันธรรม     
      ทองถ่ิน อยางสรางสรรค 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๕. ศิลปะวิจักขณ วิเคราะห วิพากษ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ใน
ชีวิตประจำวัน และในทองถิ่น 

๕.๑ เขาใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ที่มาของงานศิลปะ 
      ในทองถ่ิน การใชวัสดุอุปกรณ วิธีการสรางงานศิลปะในทองถ่ิน  
      และเชื่อมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ  
๕.๒ รับรู และแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความประทับใจ  
      เก่ียวกับศิลปะ ของตนเองและผูอ่ืน ผอนคลายบำบัด และมีความสุข 
      ในการทำงานศิลปะ 
๕.๓ แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของตนเอง งานของผูอ่ืน  
      หรืองานที่ทำรวมกับเพื่อน อยางสรางสรรค วิจารณอยางสภุาพ 
      มีเหตุผล เปดใจรับฟงความเห็นของผูอ่ืน เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานของตน   
      ใหสมบูรณ 
๕.๔ เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ  
      (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 
  ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Art ๒๐๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความงามจากการสัมผัส รับรูธรรมชาติ สภาพแวดลอมและผลงาน
ศิลปะ อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเก่ียวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) มี
สมาธิและมีความตั้งใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
LO-Art ๒๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบ ถายทอดความคิด ความรูสึก จินตนาการ สะทอนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและทองถ่ินดวย
การเชื่อมโยงสวนประกอบทางทัศนศิลป จัดองคประกอบทางศิลปะเปนผลงานทัศนศิลปไดอยางหลากหลาย และ 
ประยุกตใชเทคนิควิธีการใหมดวยกระบวนการกลุม และเลือกใชวัสดุอุปกรณ ใหสอดคลองกับเรื่องราวประวัติ 
ศาสตรศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน 
LO-Art ๒๐๓ ขับรองและบรรเลงไดตามจังหวะ ทำนองเพลงและสื่ออารมณของบทเพลงไดอยางถูกตอง ใช
เครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตในการขับรองและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกตางของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 
LO-Art ๒๐๔ ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรีพ้ืนบาน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทตางๆ ผสมผสาน 
เปนแนวเพลงรวมสมัย ดวยความม่ันใจ ถูกตองตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพรผานสื่อ 
เทคโนโลยีตางๆ รับฟง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรีของตนเองและผูอ่ืน ดวยความสุภาพและ 
สรางสรรค ชื่นชม และนำมาประยุกตใชในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลตางๆ 
LO-Art ๒๐๕ สืบคน และเปรียบเทียบ ประวัติความเปนมา ความเหมือนและความแตกตางของนาฏศิลปไทย  
และนาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน จากแหลงขอมูลตางๆ โดยใชเทคโนโลยี ใชภาษาทา นาฏยศัพท  
ในการสื่อความหมาย แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพ้ืนบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัยใน รูปแบบตางๆ  
ท้ังเดี่ยวและกลุม อยางม่ันใจและงดงาม สะทอนอารมณของตนเอง และสรางสรรคการเคลื่อนไหว 
ในรูปแบบการแสดงตางๆ ท่ีสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน อยางสรางสรรค เหมาะสมกับวัย  



LO-Art ๒๐๖ แสดงออกถึงการรับรูและชื่นชมความงามดวยหลักการทางองคประกอบศิลป แสดงอารมณ 
ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) ดวยความม่ันใจ  
วิเคราะห วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับงานศิลปะ ท้ังของตนเองของผูอ่ืน อยางสุภาพ รับฟง  
ปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
LO-Art ๒๐๗ เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเปนสื่อแสดง
ความงามไดอยางอิสระ รวมท้ังการรวมสรางงานศิลปะ โดยประยุกตใชเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว ชุมชน  
ทองถ่ิน  
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-Art ๒๔๐๑ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความงามจากการสัมผัส รับรูธรรมชาติ สภาพแวดลอมและผลงาน
ศิลปะ มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
LO-Art ๒๔๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบถายทอดความคิด ความรูสึก จินตนาการ สะทอน
ถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ทองถ่ิน ดวยการเชื่อมโยงสวนประกอบทางทัศนศิลป จัดองคประกอบทางศิลปะเปนผลงานทัศนศิลปไดอยาง
หลากหลาย และประยุกตใชเทคนิควิธีการใหมดวยกระบวนการกลุม 
LO-Art ๒๔๐๓ ขับรองและบรรเลงไดตามจังหวะ ทำนองเพลงและสื่ออารมณของบทเพลงไดอยางถูกตอง 
LO-Art ๒๔๐๔ ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรีพ้ืนบาน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทตางๆ ดวย
ความม่ันใจ ถูกตองตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ 
LO-Art ๒๔๐๕ สืบคน และเปรียบเทียบ ประวัติความเปนมา ความเหมือนและความแตกตางของนาฏศิลป
ไทย และนาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน เหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๒๔๐๖ แสดงออกถึงการรับรูและชื่นชมความงามดวยหลักการทางองคประกอบศิลป แสดงอารมณ 
ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) ดวยความม่ันใจ 
LO-Art ๒๔๐๗ เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเปนสื่อแสดง
ความงามไดอยางอิสระ 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

LO-Art ๒๕๐๑ อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเก่ียวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี 
นาฏศิลป) มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
LO-Art ๒๕๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบถายทอดความคิด ความรูสึก จินตนาการ 
เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและทองถ่ิน ดวยการเชื่อมโยง
สวนประกอบทางทัศนศิลป จัดองคประกอบทางศิลปะเปนผลงานทัศนศิลปไดอยางหลากหลาย และ
ประยุกตใชเทคนิควิธีการใหมดวยกระบวนการกลุม และเลือกใชวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับเรื่องราว
ประวัติศาสตรศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน 
LO-Art ๒๕๐๓ ขับรองและบรรเลงใชเครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตในการขับรองและบรรเลงเพลง จำแนก
และเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางของแนวเพลง 
 
 



LO-Art ๒๕๐๔ ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรี ผสมผสานเปนแนวเพลงรวมสมัย ดวยความม่ันใจ ถูกตอง
ตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพรผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ รับฟง แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เสียงดนตรีของตนเองและผูอ่ืน ดวยความสุภาพและสรางสรรค ชื่นชม และนำมาประยุกตใชในกิจกรรม วัน
สำคัญ เทศกาลตางๆ 
LO-Art ๒๕๐๕ ภาษาทา นาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพ้ืนบาน หรือ
นาฏศิลปรวมสมัยในรูปแบบตางๆ ท้ังเดี่ยวและกลุม อยางม่ันใจและงดงาม สะทอนอารมณของตนเอง อยาง
สรางสรรค เหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๒๕๐๖ วิเคราะห วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับงานศิลปะ ท้ังของตนเองของผูอ่ืน อยาง
สุภาพ รับฟง ปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
LO-Art ๒๕๐๗ สรางงานศิลปะ โดยประยุกตใชเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว ชุมชน ทองถ่ิน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

LO-Art ๒๖๐๑ อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเก่ียวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี 
นาฏศิลป) มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
LO-Art ๒๖๐๒ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปท่ีตนเองชื่นชอบถายทอดความคิด ความรูสึก จินตนาการ 
เรื่องราวใกลตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและทองถ่ิน ดวยการเชื่อมโยง
สวนประกอบทางทัศนศิลป จัดองคประกอบทางศิลปะเปนผลงานทัศนศิลปไดอยางหลากหลาย และ
ประยุกตใชเทคนิควิธีการใหมดวยกระบวนการกลุม และเลือกใชวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับเรื่องราว
ประวัติศาสตรศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน 
LO-Art ๒๖๐๓ ขับรองและบรรเลง เปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย 
ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 
LO-Art ๒๖๐๔ ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรี ผสมผสานเปนแนวเพลงรวมสมัย ดวยความม่ันใจ ถูกตอง
ตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ และนำมาประยุกตใชในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลตางๆ 
LO-Art ๒๖๐๕ นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน ใชภาษาทา นาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย 
แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพ้ืนบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัยใน รูปแบบตางๆ ท้ังเดี่ยวและกลุม อยางม่ันใจ
และงดงาม สะทอนอารมณของตนเอง และสรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน อยางสรางสรรค เหมาะสมกับวัย 
LO-Art ๒๖๐๖ วิเคราะห วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับงานศิลปะ ท้ังของตนเองของผูอ่ืน อยาง
สุภาพ รับฟง ปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
LO-Art ๒๖๐๗ เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน สรางงาน
ศิลปะ โดยประยุกตใชเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว ชุมชน ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวยใหผูเรียนมีสุขภาวะท้ังกายและจิตท่ีดีซ่ึงมีความสำคัญ     
เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพ่ือจะไดมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง    
มีเจตคติ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนนิสัย ทำใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะในการใชชีวิต สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ  
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา มุงเนนการจัดโอกาสการเรียนรูใหเกิดการปฏิบัติทาง จนเปนนิสัย มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น อันจะนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีด ี
     พลศึกษา มุงเนนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ตองควบคุมรางกายและจิตใจในการทำกิจกรรม 
ทางกาย การออกกำลังกาย การเลนเกม และกีฬา ชวยใหรางกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มีระเบียบ 
วินัย อดทน สรางสรรคความสามัคคี มีความรบัผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  
 จุดเนนการพัฒนา 
 การพัฒนาผูเรียนในชวงชั้นท่ี ๒ นี้ มีเปาหมายสำคัญ เพ่ือใหผูเรียนสรางเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน มีการเคลื่อนไหวรางกายและกิจกรรมกีฬา ตามกฎ กติกาและขอตกลงอยาง
สนุกสนานและปลอดภัยท้ังตอตนเองและผูอ่ืน สามารถจัดการอารมณและความรูสึกของตนเอง สรางและรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนได 
 เปาหมายสำคัญดังกลาว ประกอบดวยสมรรถนะเฉพาะ ๓ สมรรถนะซ่ึงมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง ๖ สมรรถนะ และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นท่ี ๒ จำนวน  
๘ ขอ สำหรับนำไปกำหนดผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะเฉพาะดวย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ หรือสถานการณจากเรื่องราวใกลตัวไปสูไกลตัว  
จากงายไปยาก ตามพัฒนาการของผูเรียน ฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
    สำหรับชวงชั้นท่ี ๒ จากผลลัพธการเรียนรูดังกลาว อาจจัดประสบการณการเรียนรูเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
  การสรางเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผูอื ่น เปนการจัดประสบการณ 
ใหผูเรียนไดดูแลรักษารางกาย และสุขภาพของตนเองใหทำงานตามปกติ สามารถดูแลสุขภาพทางเพศตามชวง
วัยได ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไมแสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผูกับอ่ืนท้ังกาย
และวาจา หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอยางรูทันในสถานการณที่ไมปลอดภัยและไมเหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยง
บุคคล สถานการณ สถานที่ สภาพแวดลอม ที่จะนำไปสูการเกี่ยวของกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกมและ
การพนัน ตลอดจนชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน โดยรูทันสื่อ และระวังอันตราย
จากบุคคลที่รูจักผานทางออนไลนซึ่งอาจนำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ การขมเหงรังแก และการใชความ
รุนแรงทางออนไลน ตลอดจนสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบอยในชีวิตประจำวันได 
บอกปญหาสุขภาพของตนเอง ใชยาตามคำแนะนำของแพทย ใหการปฐมพยาบาลไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองและสวนรวม โดยรับรูและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ดานการดูแล รักษาสุขภาพรางกาย การปองกันโรค การใชยาและการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแล
สุขภาพท่ีดี 



  การเคลื่อนไหวรางกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและขอตกลง อยางสนุกสนานและ
ปลอดภัยทั้งตอตนเองและผูอื่น เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานและมี
กิจกรรมทางกายดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน ท้ังแบบอยูกับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบใชอุปกรณประกอบ ผานการ
ฝกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใชแรง ความสมดุลของรางกายอยางมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอื่น โดยเห็นคุณคาของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถออก
กำลังกาย เลนเกม เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมที่ตนเองชอบอยางมีความสามารถ โดย
เห็นประโยชนที่เกิดกับตนเองและผูอื ่นจากการปฏิบัติเปนประจำ เปนทั้งผู เลนและผูดำเนินการไดอยาง
เหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมและกีฬา มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา 
ปฏิบัติตามกฎ กติกาและขอตกลง วิเคราะหทักษะการเลน จุดแข็ง กลวิธี การเลนของทีมเพื่อปรับปรุงทีมให
ประสบความสำเร็จ  
  การควบคุมอารมณและความรู สึกของตนเอง สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  
เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนรูจักมีสติ รูเทาทันอารมณ และความรูสึกท่ีเกิดข้ึน นำไปสูการควบคุมตนเอง
ใหแสดงอารมณและความรูสึกในสถานการณตางๆ และการบรรเทาความเครียดอยางเหมาะสมและเขาใจ 
ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจำวัน แกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ยอมรับความแตกตาง
ระหวางของบุคคล 
 การนำไปใชในชีวิตจริง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื ้อตอการ
นำไปใชในชีวิตจริง จัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม และเรียนรูจากการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ  
เชน ออกแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจตนเอง 
กับเกณฑมาตรฐาน  สามารถบอกเหตุและผลของการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกาย 
การเลนกีฬา การพักผอนและการนอนหลับที่สงผลตอการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต การวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและผูอื่น อภิปรายสะทอนความรูสึกของตนเองเมื่อถูกสัมผัสรางกาย เลาเรื่องสถานการณหรือ
เหตุการณแนวทางการปฏิบัติตนเพื ่อใหปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ฝกทักษะการปฏิเสธและทักษะ 
การสื่อสารใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด การติดเกมและการพนัน วางแผนการปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน หลีกเลี่ยง
และรักษาสุขภาพ สามารถปฐมพยาบาลตนเองไดเมื ่อเกิดอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลเคลื่อนยายผูปวย 
อยางปลอดภัย จัดสถานการณใหนักเรียนไดตัดสินใจใชยาสามัญประจำบานที่ถูกตองตามอาการและการ
เจ็บปวย จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน 
สามารถออกกำลังกาย เลนเกม เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคล คู และทีม ที่ตนเองชอบอยางมี
ความสามารถ จัดสถานการณที่ทาทายใหนักเรียนไดทำงานหรือใชชีวิตรวมกันกับเพื่อน มีโอกาสใหทำงานกับ
เพื่อนรวมหอง เพื่อนในระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เปนสถานการณ ที่เนนใหนักเรียนไดทำความรูจักกับ
บุคคลท่ีไมคุนเคย เพ่ือฝกการสรางสัมพันธภาพ โดยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ประสาน
ความรวมมือในการทำกิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน รวมถึงการติดตามความกาวหนา หรือ
พัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 



             ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณโดยใชคำศัพทและเรื ่องราวการเลนเกม การละเลน
พื้นเมือง การออกกำลังกาย และเลนกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน การตั้งคำถามเพื่อสืบคนขอมูล 
การบันทึก และสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม   
  คณิตศาสตร นับจำนวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การอานขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจ
เรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผานการเลนเกม การเลนกีฬา การเคลื่อนไหวรางกาย     
ตามรูปแบบและทิศทางตางๆ     
  ศิลปะ ใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที่สื ่อความหมายของเรื ่องราว สะทอน
ความคิดและความรูสึกในหัวขอท่ีนำเสนอ   
  สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคม สามารถปฏิบัติ
ตนตามขอตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑของสังคม  ไดอยางมีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือ 
ในการทำงานเปนทีมผานการเลน การออกกำลังกาย และการเลนกีฬารวมกัน  
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเก่ียวกับสถานการณจริง  
ในชีวิตประจำวัน เชน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากมลพิษ
ทางดิน น้ำ อากาศ 
 
 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. การสรางเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน  

1.๑ ความสามารถในการดูแลรักษารางกาย และสุขภาพของตนเอง 
ใหทำงานตามปกติ 

๑.๒ ความสามารถในการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช 
สารเสพติด  

๑.๓ ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัย 
๑.๔ ความสามารถในการใชและรูเทาทันสื่อเทคโนโลยีอยางถูกตอง

ปลอดภัย 
๑.๕ ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผูอ่ืนใหปลอดภัยจาก 
การเจ็บปวย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. การเคล่ือนไหวรางกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและขอตกลง อยางสนุกสนานและปลอดภัย 
ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
๒.๑ ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสาน 
๒.๒ ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน  
๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
๒.๔ ความสามารถในการออกกำลังกาย เลนเกม และกีฬา อยาง

สรางสรรค สนุกสนาน และปลอดภัย 
 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง  
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยู ร วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 

 



 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๓.  การจัดการอารมณและความรูสึกของตนเอง กับผูอ่ืนสรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

๓.๑ ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความรูสึกของตนเอง 
๓.๒ ความสามารถในการปรับอารมณ และความรูสึก ใหเกิดความสมดุล 
๓.๓ ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Pe ๒๐๑ ดูแลรักษารางกายและสุขภาพของตนเองใหทำงานตามปกติ โดยวิเคราะหเหตุและผลของการ
รับประทานอาหาร การขับถาย การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกาย การเลนกีฬา การพักผอนและการ
นอนหลับท่ีสงผลตอการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการสรางเสริม
สุขภาพ ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือและ
เลือกใชอยางมีเหตุผล  
LO-Pe ๒๐๒ ดูแลสุขภาพทางเพศตามชวงวัย ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไมแสดง
พฤติกรรมคุกคามทางเพศผูอ่ืน ท้ังกายและวาจา ดวยความเขาใจในผลเสียหรืออันตรายท่ีเกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงอันอาจนำไปสูปญหาทางเพศและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีตามมา รูทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลท่ีรูจัก
ผานทางออนไลนซ่ึงอาจนำไปสูการลวงละเมิดทางเพศ การขมเหงรังแก และการใชความรุนแรงทางออนไลน 
โดยหาทางออกไดอยางเหมาะสม ปรึกษาและขอความชวยเหลือจากผูใหญท่ีไวใจหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอยางรูทันสถานการณท่ีไมปลอดภัยและไมเหมาะสม   
LO-Pe ๒๐๓ หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ สถานท่ี สภาพแวดลอม ท่ีจะนำไปสูการเก่ียวของกับบุหรี่ สุรา 
สารเสพติด การติดเกมและการพนัน โดยเขาใจผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตลอดจนชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
LO-Pe ๒๐๔ ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุท่ีพบบอยในชีวิตประจำวัน แจงผูใหญเพ่ือขอความ
ชวยเหลือ บอกปญหาสุขภาพของตนเอง ใชยาตามคำแนะนำของแพทย ใหการปฐมพยาบาลไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม และแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองและสวนรวมโดย รับรูและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ดานการปองกันโรค การใชยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีดี 
LO-Pe ๒๐๕ เคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน ท้ังแบบอยู
กับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบใชอุปกรณประกอบ ผานการฝกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใชแรง 
ความสมดุลของรางกายอยางมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน โดยเห็นคุณคา
ของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอยางตอเนื่อง  
LO-Pe ๒๐๖ ออกกำลังกาย เลนเกม เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ท่ีตนเองชอบและมี
ความสามารถ โดยเห็นประโยชนท่ีเกิดกับตนเองและผูอ่ืนจากการปฏิบัติเปนประจำ เปนท้ังผูเลนและผู 
ดำเนินการไดอยางเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมและกีฬา มีความ
สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและขอตกลง วิเคราะหทักษะการเลน จุดแข็ง กลวิธีการเลนของ
ทีมเพ่ือปรับปรุงทีมใหประสบความสำเร็จ 



LO-Pe ๒๐๗ มีสติ รูเทาทันอารมณ และความรูสึกท่ีเกิดข้ึน โดยรูขีดจำกัดดานอารมณและความรูสึกของ
ตนเอง รูสาเหตุของความเครียด นำไปสูการควบคุมตนเองใหแสดงอารมณและความรูสึกในสถานการณตางๆ 
และการบรรเทาความเครียดอยางเหมาะสมและเขาใจผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน  
LO-Pe ๒๐๘ สรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือนและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใช
ชีวิตประจำวัน แกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ยอมรับความแตกตางระหวางของบุคคล 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-Pe ๒๔๐๑ ดูแลรักษารางกายและสุขภาพของตนเองใหทำงานตามปกติ โดยวิเคราะหเหตุและผลของการ
รับประทานอาหาร การขับถาย การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกาย การเลนกีฬา การพักผอนและการ
นอนหลับท่ีสงผลตอการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต 
LO-Pe ๒๔๐๒ หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ สถานท่ี สภาพแวดลอม ท่ีจะนำไปสูการเก่ียวของกับบุหรี่ สุรา 
สารเสพติด การติดเกมและการพนัน โดยเขาใจผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตลอดจนชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
LO-Pe ๒๔๐๓ ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุท่ีพบบอยในชีวิตประจำวัน แจงผูใหญเพ่ือขอความ
ชวยเหลือ บอกปญหาสุขภาพของตนเอง 
LO-Pe ๒๔๐๔ เคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายดวยตนเองและรวมกับผูอ่ืน ท้ังแบบ
อยูกับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบใชอุปกรณประกอบ ผานการฝกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช
แรง ความสมดุลของรางกายอยางมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน โดยเห็น 

คุณคาของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอยางตอเนื่อง 

LO-Pe ๒๔๐๕ มีสติ รูเทาทันอารมณ และความรูสึกท่ีเกิดข้ึน โดยรูขีดจำกัดดานอารมณและความรูสึกของ
ตนเอง รูสาเหตุของความเครียด นำไปสูการควบคุมตนเองใหแสดงอารมณและความรูสึกในสถานการณตางๆ 
และการบรรเทาความเครียดอยางเหมาะสมและเขาใจผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน  
LO-Pe ๒๔๐๖ สรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือนและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใช
ชีวิตประจำวัน แกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ยอมรับความแตกตางระหวางของบุคคล 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

LO-Pe ๒๕๐๑ ดูแลสุขภาพทางเพศตามชวงวัย ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม
แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผูอ่ืน ท้ังกายและวาจา ดวยความเขาใจในผลเสียหรืออันตรายท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันอาจนำไปสูปญหาทางเพศและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีตามมา 
LO-Pe ๒๕๐๒ หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ สถานท่ี สภาพแวดลอม ท่ีจะนำไปสูการเก่ียวของกับบุหรี่ สุรา 
สารเสพติด การติดเกมและการพนัน โดยเขาใจผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตลอดจนชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
LO-Pe ๒๕๐๓ ใชยาตามคำแนะนำของแพทย ใหการปฐมพยาบาลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
LO-Pe ๒๕๐๔ ออกกำลังกาย เลนเกม เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ท่ีตนเองชอบและมี
ความสามารถ โดยเห็นประโยชนท่ีเกิดกับตนเองและผูอ่ืนจากการปฏิบัติเปนประจำ เปนท้ังผูเลนและ
ผูดำเนินการไดอยางเหมาะสมตามวัย 



LO-Pe ๒๕๐๕ มีสติ รูเทาทันอารมณ และความรูสึกท่ีเกิดข้ึน โดยรูขีดจำกัดดานอารมณและความรูสึกของ
ตนเอง รูสาเหตุของความเครียด นำไปสูการควบคุมตนเองใหแสดงอารมณและความรูสึกในสถานการณตางๆ 
และการบรรเทาความเครียดอยางเหมาะสมและเขาใจผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน  
LO-Pe ๒๕๐๖ สรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือนและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใช
ชีวิตประจำวัน แกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ยอมรับความแตกตางระหวางของบุคคล 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

LO-Pe ๒๖๐๑ รับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการสรางเสริมสุขภาพ ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือและเลือกใชอยางมีเหตุผล 
LO-Pe ๒๖๐๒ รูทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลท่ีรูจักผานทางออนไลนซ่ึงอาจนำไปสูการลวงละเมิดทาง
เพศ การขมเหงรังแก และการใชความรุนแรงทางออนไลน โดยหาทางออกไดอยางเหมาะสม ปรึกษาและขอ 
ความชวยเหลือจากผูใหญท่ีไวใจหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอยางรูทันสถานการณท่ีไม
ปลอดภัยและไมเหมาะสม 
LO-Pe ๒๖๐๓ หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ สถานท่ี สภาพแวดลอม ท่ีจะนำไปสูการเก่ียวของกับบุหรี่ สุรา 
สารเสพติด การติดเกมและการพนัน โดยเขาใจผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
ตลอดจนชักชวนใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
LO-Pe ๒๖๐๔ แสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองและสวนรวมโดย รับรูและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ดานการปองกันโรค การใชยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีดี 
LO-Pe ๒๖๐๕ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมและกีฬา มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา 
ปฏิบัติตามกฎ กติกาและขอตกลง วิเคราะหทักษะการเลน จุดแข็ง กลวิธีการเลนของทีมเพ่ือปรับปรุงทีมให
ประสบความสำเร็จ 
LO-Pe ๒๖๐๖ มีสติ รูเทาทันอารมณ และความรูสึกท่ีเกิดข้ึน โดยรูขีดจำกัดดานอารมณและความรูสึกของ
ตนเอง รูสาเหตุของความเครียด นำไปสูการควบคุมตนเองใหแสดงอารมณและความรูสึกในสถานการณตางๆ 
และการบรรเทาความเครียดอยางเหมาะสมและเขาใจผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน  
LO-Pe ๒๖๐๗ สรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือนและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใช
ชีวิตประจำวัน แกไขความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง ยอมรับความแตกตางระหวางของบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

 สังคมศึกษาเปนศาสตรบูรณาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบดวยวิชาสำคัญคือ
ประวัติศาสตร ศีลธรรม หนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร สังคมศึกษามีเปาหมายสำคัญท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบดวยการเปนพลเมืองของทองถ่ิน 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมุมมอหลากหลาย 
และมีมโนทัศนสำคัญสำหรับใชทำความเขาใจโลกและชีวิตที่กวางขวาง เปนผูมีความสามารถที่จะเรียนรู 
เพ่ิมพูนประสบการณ พัฒนาตนเอง และใชศักยภาพของตนอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารปรับเปลี่ยน
เรียนรู ตลอดจนรวมมือกันเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกชุมชนและสังคม   
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๗ สมรรถนะ ไดแก  

๑. ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื ่นที ่ตนนับถือในชีวิตประจำวันอยางมี
สติปญญา สามารถชวยเหลือผูอ่ืนและอยูรวมกันอยางสันติสุข  

๒. กำกับตนเองและตัดสินใจใชจายและใชทรัพยากรในฐานะผูบริโภคอยางมีเปาหมาย รับผิดชอบ 
และรูเทาทัน เพื่อนำไปสูการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและพอเพียงระดับโรงเรียน
และชุมชน 

๓. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรดวยการตรวจสอบและตัดสินขอมูลหลักฐานโดยไมใชอคติ เลือกใชและ
แปลความหมายขอมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ ความตอเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำเสนอ
เรื่องราว ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสรางสรรคตอยอด 
องคความรูในการพัฒนาทองถ่ินและสังคมไทยอยางภาคภูมิใจและเคารพในความแตกตางหลากหลาย 

๔. ติดตาม คาดการณแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงของสิ ่งแวดลอม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในจังหวัด และภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู  
ดวยความเขาใจในปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และปฏิบัติสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
โดยใชภูมิสารสนเทศท่ีเก่ียวของ  

๕. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที ่ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอยางรับผิดชอบ ปกปอง 
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น หาทางออกรวมกันกับผูเกี่ยวของ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย  
เขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนของโรงเรียนและชุมชนดวยความสมัครใจ 

๖. รูเทาทันและจัดการอารมณ เวลา ความตองการในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางเหมาะสม 
ประเมินความนาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศอยางมี
มารยาท เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติผูอ่ืนและรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน 

๗. ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร ระบุปญหาและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและชุมชน 
กำหนดเปาหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมขอมูล วางแผนวิธีการทำงานรวมกับผูเกี่ยวของ ตัดสินใจลงขอสรุป  
และสะทอนการแกปญหา     
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๗ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น ๑๐ ขอ ซ่ึงเปนเปาหมายของชวงชั้นนี้   
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๒ ทั้ง ๑๐  ขอ ดังกลาว นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๔ – ๖ โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื่อใหเมื่อผูเรียนบรรลุ 
ผลลัพธการเรียนรูชั้นปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 



 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้ วาดวยการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อทำความเขาใจตนเองและสังคม โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือดวยสำนึกท่ีดี ท่ีไดรับการปลูกฝง การพัฒนา 
ระบบความคิด พิจารณา ไตรตรองกอนตัดสินใจทำสิ่งใดๆ ทำใหเปนผูมีจิตใจดีที่สงผลตอการคิดดี พูดดี และ
ทำแตสิ่งที่ดี อันเปนประโยชนและสรางสันติสุขทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสวนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว 
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ทำใหเขาใจสังคมในอดีตไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือนำมาเสริมสรางความเขาใจ
ในสังคมปจจุบันที ่มีรากประวัติศาสตรซ่ึงเกี ่ยวของสัมพันธกับสถาบันหลัก อันไดแก ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันสงผลตอ
พฤติกรรมในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี และสิทธิเสรีภาพ
ในการอยูรวมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองในการใชจาย และการใชทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ตอตนเองและสิ่งแวดลอม อันจะนำไปสูการเปนสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
  การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา สอดรับกับกรอบคิดของกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ การดำเนินการเรียนรูใหไปถึงสมรรถนะทั้ง ๖ ประการ ไดนั้น ตองอาศัยการปฏิบัติทั้งกายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตภาวนา ปญญาภาวนา ซึ่งสามารถที่จะถายทอดศีลธรรมไปสูชีวิตตามทฤษฎีและหลักการในการ
เรียนรูตางๆ  
   การปฏิรูปการเรียนรูสังคมศึกษา เปนการศึกษาถึงคุณคาของความเปนมนุษยและการอยูรวมกัน 
ในสังคมในฐานะเปนพลเมืองของชาติภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ของโลกซ่ึงรวมสรางประวัติศาสตร ใหเกิดความม่ันคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื ่นเปนฐาน (ตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุมสาระ 
การเรียนรูนี้ ชวยใหผูเรียนใชชีวิตท้ังในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม เปนพลเมืองดี  
 สำหรับชวงชั้นท่ี ๒ ไดจัดผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น เปน ๔ หัวขอ ดังนี้ 
 ศาสนธรรมนำทางชีวิต เปนการบูรณาการใหนักเรียนไดประยุกตใชหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ มีสติ สมาธิในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน ใชสติปญญาในการชวยเหลือ
เก้ือกูลและแกปญหาในชีวิตของตนเอง  
 การวางแผนการเงินและการใชทรัพยากร เปนการบูรณาการใหนักเรียนไดวางแผนการใชจายของ
ตนเองและครอบครัว ลดคาใชจาย รูเทาทันโฆษณา ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน วางแผนและ
กำหนดการใชทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียนอยางคำนึงถึงหลักพอเพียง และความยั่งยืน  
 ประเทศไทยและเพื ่อนบาน เปนการบูรณาการใหนักเรียนใชคนหา เชื ่อมโยงหลักฐาน ตีความ 
และนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของครอบครัว ชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นที่มีบริบท
แตกตางกันไป ศึกษาการเกิดขึ ้นของรัฐโบราณ ศึกษาประวัต ิศาสตรส ังคม ผู คน และดินแดนตางๆ  
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน นำไปสูการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และประเทศชาติ 
 รูเทาทันสื่อ เทาทันตนเอง เทาทันสังคม เปนการบูรณาการใหผูเรียนตระหนักและเทาทันความคิด 
ของตนเอง ที ่ไดรับอิทธิพลจากสื ่อและคานิยมของสังคม เทาทันสื ่อโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก  
สรางและสงตอสื่อสารสนเทศ ใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือนำเสนอความคิดหรือผลปฏิบัติท่ีเปนตัวอยางได    
 
 



 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 จากการฝกฝนใหผู เร ียนไดใชศาสนธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหสามารถดูแลตนเอง 
ในชีวิตประจำวันอยางเปนปกติสุข  
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเปน “นักประวัติศาสตรที่ดี กลาวคือ รูจักสังเกต ไตถาม จดจำและนำ 
สิ่งที่ศึกษาจดจำมาได มาวิเคราะหหาเหตุผลที่ถูกตองตอไป” (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  ฝกฝนใชกระบวนการสืบคนเรื ่องราวในอดีตของครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน ความสัมพันธ ระหวางชุมชน ทองถิ ่นและสถาบันหลักของชาติ อันไดแก ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ทำใหผู เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารดวยภาษา เพื่อคนหาขอเท็จจริงจากแหลงขอมูล 
ที่นาเชื่อถือ อาศัยการคิดขั้นสูงเพื่อวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูเรียนสามารถ
นำไปใชในการทำความเขาใจและคนหาขอมูลเรื่องราวตางๆ ท่ีตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝกฝนใหผู เรียนสามารถอยูรวมกับผูอื ่นอยางสันติสุข ยอมรับความแตกตางหลากหลาย 
ทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล เขาใจการอยูรวมกันตามกฎ กติกา และขอตกลง ตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอมท่ีตองรวมกันดูแลรักษา นำไปสูการทำตนใหเปนประโยชน รวมรับรู
และแกปญหาโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
 จากการฝกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใชเงิน รวมทั้งใชทรัพยากรอยางมีสติ ตระหนักถึง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการใชเงินและใชทรัพยากรของตนเอง ชวยลดปญหาทางการเงินและการใชทรัพยากรอยางไมรู
คุณคา ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังในระดับตนเอง และครอบครัว 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ   
  ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ สามารถจัดสถานการณจากการฟง การอานวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที ่หลากหลาย ซึ ่งมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร รวมถึงประเพณีท่ีดีงาม โดยใชคำศัพทและเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอาน  
การตั้งคำถามเพื่อสืบคนขอมูล การบันทึกและสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวที่ตน
สนใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  คณิตศาสตร สามารถใชทักษะการอานและแปลขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจ
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการรวมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใชจายและใชทรัพยากร 
ใหคุมคา และบูรณาการในเรื่องการอานปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปและการทำความเขาใจประวัติความเปนมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
  ศิลปะ สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที่สื่อเรื่องราวที่มีความหมายและมี
คุณคา ตอความคิด ความสนใจ และความรูสึกจากสถานการณและเหตุการณตางๆ รอบตัว เพื่อใหการสื่อสาร 
มีความชัดเจน และนาสนใจมากข้ึน  
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมศีลธรรม เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพจิต 
ในการอยูรวมกันกับผูอื่น สามารถจัดการอารมณและความรูสึกอยางรูเทาทัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรัก
ความสามัคคีรู จักใหอภัย รวมสรางบรรยากาศแหงความเขาใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการรวมกัน
แกปญหาความขัดแยงในฐานะท่ีเปนสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี ่ยวกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รับรูและเขาใจระบบความสัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติในหวงโซท่ีเก้ือกูลกัน เพ่ือการ
ปฏิบัติตนใหเหมาะสม อนุรักษธรรมชาติ และพรอมรับมือกับภัยพิบัติ 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือในชีวิตประจำวันอยางมีสติปญญา สามารถ

ชวยเหลือผูอ่ืนและอยูรวมกันอยางสันติสุข  

๑.๑ มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวตัรประจำวัน จัดการอารมณ 

      และความรูสึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทาง 

      ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนบัถือ 

๑.๒ ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 

ในศาสนาอ่ืนที่ตนนบัถือ  

๑.๓  ใชปญญาในการชวยเหลือเก้ือกูลและแกปญหาในชีวิตของตนเอง  

หมูคณะ และสังคมอยางมีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเพื่อ

อยูรวมกันอยางสันตสิุข 

๑.๔ ออนนอมถอมตน มีมุทิตารูจักชื่นชมยนิดีในความสำเร็จของผูอ่ืน  

ใชหลักสันติวิธีในการสื่อสาร การทำงานและอยูรวมกับผูอ่ืน 

ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพืน้ฐานของหลักธรรม 

ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

๑.๕ สงเสริมและอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมและใชเทคโนโลย ีใหเกิดประโยชน

และมีคุณคาตอการเรียนรูและการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. กำกับตนเองและตัดสินใจใชจาย และใชทรัพยากรในฐานะผูบริโภคอยางมีเปาหมาย รับผิดชอบ  

และรูเทาทัน เพ่ือนำไปสูการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและพอเพียง ระดับโรงเรียน

และชุมชน 

๒.๑ วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวอยางเหมาะสมและมีวินัย  

ชวยลดคาใชจายในครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอยางรูทันโฆษณา ติดตาม

และตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการบริโภค 

ในชีวิตประจำวนัและกฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค วางแผน 

การออมเงินของตนเองอยางมีเปาหมาย 

๒.๒ จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชวีิตประจำวนั  

หาทางออกรวมกันกับผูเก่ียวของในการจัดการทรัพยากรของครอบครัว 

และโรงเรียน อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึง

ผลกระทบของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง และสวนรวม 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๓. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรดวยการตรวจสอบและตัดสินขอมูลหลักฐานโดยไมใชอคติ เลือกใชและแปล

ความหมายขอมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ ความตอเน่ือง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือนำเสนอ

เร่ืองราว ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสรางสรรคตอยอดองค

ความรูในการพัฒนาทองถิ่นและสังคมไทยอยางภาคภูมิใจและเคารพในความแตกตางหลากหลาย 

๓.๑ สืบคนคำตอบของเร่ืองราว ประวัติความเปนมา วิถีชีวิตและบุคคล  

จับประเด็นสำคัญ ลำดบัเหตุการณที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

และความตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู 

และประเทศ พฒันาการสถาบันพระมหากษัตริยกับชาติไทย  

นำเสนอเร่ืองราวที่สบืคนโดยแสดงขอมูลและแหลงหลักฐานที่เก่ียวของ 

ดวยวิธีการที่หลากหลาย อยางเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวนัที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดตี 

ที่มีตอปจจุบนั และผลของการกระทำในปจจุบนัที่มีผลตออนาคต 

๓.๒ วิเคราะหความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย 

ในภูมิภาคตางๆ และประเทศเพื่อนบาน เคารพความแตกตางหลากหลาย

ทางวฒันธรรมของผูคนในแตละทองถ่ินของไทย  

และประเทศเพื่อนบาน 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 

๔. ติดตาม คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  ดำเนินชีวิตตามแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในจังหวัด และภูมิภาคทีต่นอาศัยอยู ดวยความเขาใจใน

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และปฏิบัติสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยใชภูมิ

สารสนเทศที่เกี่ยวของ 

๔.๑ ตั้งคำถาม สืบคน วิเคราะหและสรุปขอมูลวิถีการดำเนินชีวติของคน 

ในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู และประเทศไทย ที่เปนผลมาจากอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดวยการใชแผนที่ รูปถาย ภาพถายทาง

อากาศและภาพจากดาวเทียม ดวยความเขาใจอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพที่มีผลตอการดำเนนิชีวติ 

๔.๒ ติดตาม คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

และภัยพิบัติ มสีวนรวมในการปองกัน แกปญหาสิ่งแวดลอม  

และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผล 

ที่เลือกแนวทางนั้น ดวยความเขาใจความสัมพนัธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

การดำเนินชีวิตของคนในจงัหวัดภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู  

และประเทศไทย 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  

    และวิทยาการอยางยั่งยืน 
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๕. ปฏิบัตตินตามบทบาทหนาที ่วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสงัคมอยางรับผดิชอบ ปกปองสิทธิเสรีภาพของ

ตนเองและผูอ่ืน หาทางออกรวมกันกับผูเกี่ยวของ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย เขารวมกิจกรรม

สาธารณะประโยชนของโรงเรียนและชุมชนดวยความสมัครใจ 

๕.๑ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา และ 

วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ินดวยความรับผิดชอบตอสังคม  

ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  

      รวมกันหาทางออกกับผูเก่ียวของในการแกปญหาหรือความขัดแยง 

ในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธา 

และปฏิบตัิตามหลักการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดข้ึน แสวงหาแนวทางแกปญหารวมกันและยอมรับ 

ผลจากการตัดสินใจรวมกัน   

๕.๒ ติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับขาวสาร เหตุการณ 

สถานการณที่เกิดข้ึนในสังคม เพื่อรับมือ ปองกันและแกปญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

๕.๓ ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เคารพในความหลากหลายของ

บุคคล ไมกลั่นแกลงเพื่อนทางรางกาย วาจา และความสัมพนัธ 

ทางสงัคม (Social bullying)  

๕.๔ ใหเกียรติ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) ชวยเหลือผูอ่ืนในสถานการณ 

      ตางๆ ไมดวนตัดสินผูอ่ืนโดยใชอคติ แบงปนสิ่งของตางๆ ของตนใหกับผูอ่ืน 

      ตามความเหมาะสม 

๕.๕ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองทีแ่สดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ

ของชาติไทย และเขารวมกิจกรรมเปนอาสาสมัคร 

ดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๖. รูเทาทันและจัดการอารมณ เวลา ความตองการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางเหมาะสม ประเมินความ

นาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศอยางมีมารยาท  เห็นอก

เห็นใจ ใหเกียรติผูอ่ืนและรับผดิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน 

๖.๑ รูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั ที่มีตอการหลอหลอมคานิยม 

ใหแกสังคม และสงผลตอการปฏิบัติตนของตนเอง  

๖.๒ รับรูและจัดการอารมณ ความรูสึกของตนเองในการใชสื่อ สารเทศและ

ดิจิทัล 

๖.๓ ประเมินความนาเชื่อถือ คาดการณผลกระทบที่ตามมาจากการใชสื่อ

สารสนเทศ และเลือกแนวทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

๑. การจัดการตนเอง 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๗. ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร ระบุปญหาและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและชุมชน  

กำหนดเปาหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมขอมูล วางแผนวิธีการทำงานรวมกับผูเกี่ยวของ ตัดสินใจลงขอสรุป 

และสะทอนการแกปญหา    

๗.๑ ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสารทั้งแหลงขอมูล เจาของแหลงขาว  

เพื่อประเมินความนาเชื่อถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศ 

ไปใชประโยชนกับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

๗.๓ จัดกระทำขอมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะหปญหาและการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อออกแบบและวางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แลวสะทอน 

ผลการทำงาน 

๒. การคิดข้ันสูง 

๓. การสื่อสาร 

๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-So ๒๐๑ มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณและความรูสึกของตนเองโดย
การพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลัก
ปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ  
LO-So ๒๐๒ สามารถใชปญญาในการชวยเหลือเก้ือกูลและแกปญหาในชีวิตของตนเอง หมูคณะ และสังคม 
ตลอดถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข มีความออนนอมถอมตน ใชหลักสันติวิธีในการสื่อสาร 
การทำงานและอยูรวมกับผูอ่ืนในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางพระ 
พุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังสงเสริมและอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมและใชเทคโนโลยีใหเกิด
ประโยชนและมีคุณคาตอการเรียนรูและการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง 
LO-So ๒๐๓ วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวอยางเหมาะสมและมีวินัย ชวยลดคาใชจายใน
ครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอยางรูทันโฆษณา สื่อและสารสนเทศของสินคาและบริการ ติดตามและตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค วางแผนการออม
เงินของตนเองอยางมีเปาหมาย 
LO-So ๒๐๔ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกรวมกันกับ
ผูเก่ียวของในการตัดสินใจกำหนดเปาหมายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง และ
สวนรวม 
LO-So ๒๐๕ สืบคนคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเปนมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับ
เหตุการณท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตรและความตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยู และประเทศ นำเสนอเรื่องราวท่ีสืบคนโดยแสดงขอมูลและแหลงหลักฐานท่ีเก่ียวของดวยวิธีการท่ี  
หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยางเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ินและความเปน
ไทย แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีตอปจจุบัน ผลของการกระทำในปจจุบันท่ีมีผลตอ
อนาคต และการเคารพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนในแตละทองถ่ินของไทย ตลอดจน
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณของชาติไทย   



LO-So ๒๐๖ วิเคราะหความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบานจากการอานเรื่อง ดูภาพ หรือ
แลกเปลีย่นประสบการณกับบคุคล และสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอยางเคารพความแตกตางหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบาน 
LO-So ๒๐๗ ตั้งคำถาม สืบคน วิเคราะหและสรุปขอมูลวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเปนผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ติดตาม คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู และประเทศไทย ดวยการใชแผนท่ี รูปถาย ภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
เขารวมกิจกรรม รวมเปนอาสาสมัครในการปองกัน แกปญหาสิ่งแวดลอม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดย
รวมกันกำหนดแนวทาง วางแผนข้ันตอนการทำงาน บอกเหตุผลท่ีเลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดีและ
ผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและผูอ่ืน ท่ีแสดงถึงความเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับการดำเนินชีวิต 
LO-So ๒๐๘ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและ
ทองถ่ินดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปกปอง
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไมกลั่นแกลงเพ่ือนทางรางกาย วาจา 
และความสัมพันธทางสังคม (Social bullying) ใหเกียรติ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) ชวยเหลือผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ ไมดวนตัดสินผูอ่ืนโดยใชอคติ แบงปนสิ่งของตางๆ ของตนใหกับผูอ่ืนตามความเหมาะสม  
โดยไมสรางความเดือดรอนตอตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 
LO-So ๒๐๙ ติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับขาวสาร เหตุการณ สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพ่ือ
รับมือ ปองกันและแกปญหาในการดำเนินชีวิต และรวมกันหาทางออกกับผูเก่ียวของในการแกปญหาหรือความ
ขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและยอมรับ
ผลจากการตัดสนิใจรวมกัน รวมท้ังเขารวมกิจกรรมเปนอาสาสมัครดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของชุมชนตาม
กำลังของตน  
LO-So ๒๑๐ รูเทาทันและจัดการอารมณ เวลา ความตองการในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยาง
เหมาะสม ประเมินความนาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
อยางมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติผูอ่ืนและรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-So ๒๔๐๑ มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณและความรูสึกของตนเองโดย
การพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ 
LO-So ๒๔๐๒ สามารถใชปญญาในการชวยเหลือเก้ือกูลและแกปญหาในชีวิตของตนเอง หมูคณะ และสังคม 
ตลอดถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
LO-So ๒๔๐๓ วางแผนการใชจายของตนเองและครอบครัวอยางเหมาะสมและมีวินัย ชวยลดคาใชจายใน
ครอบครัว 
LO-So ๒๔๐๔ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกรวมกันกับ
ผูเก่ียวของในการตัดสินใจกำหนดเปาหมายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเองและ
สวนรวม 
LO-So ๒๔๐๕ สืบคนคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเปนมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับ
เหตุการณท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตรและความตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยูและประเทศ 



LO-So ๒๔๐๖ วิเคราะหความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบานจากการอานเรื่อง ดูภาพ 
LO-So ๒๔๐๗ ตั้งคำถาม สืบคน วิเคราะหและสรุปขอมูลวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเปนผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
LO-So ๒๔๐๘ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
และทองถ่ินดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
LO-So ๒๔๐๙ ติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับขาวสาร เหตุการณ สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
เพ่ือรับมือปองกันและแกปญหาในการดำเนินชีวิต และรวมกันหาทางออกกับผูเก่ียวของในการแกปญหาหรือ
ความขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
และยอมรับผลจากการตัดสินใจรวมกัน รวมท้ังเขารวมกิจกรรมเปนอาสาสมัครดวยความรูสึกวาเปนสมาชิก
ของโรงเรียน ตามกำลังของตน 
LO-So ๒๔๑๐ รูเทาทันและจัดการเวลาในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางเหมาะสม ประเมินความ
นาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศอยางมีมารยาท เพ่ือให
เกิดประโยชนตอตนเองและโรงเรียน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  

LO-So ๒๕๐๑ ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ 
LO-So ๒๕๐๒ มีความออนนอมถอมตน ใชหลักสันติวิธีในการสื่อสาร การทำงาน และอยูรวมกับผูอ่ืนในฐานะ
เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ 
LO-So ๒๕๐๓ ตัดสินใจบริโภคอยางรูทันโฆษณา สื่อ และสารสนเทศของสินคาและบริการ ติดตามและ
ตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค   
LO-So ๒๕๐๔ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกรวมกันกับ
ผูเก่ียวของในการตัดสินใจกำหนดเปาหมายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรพัยากรของโรงเรียนและชุมชน 
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง และ
สวนรวม 
LO-So ๒๕๐๕ นำเสนอเรื่องราวท่ีสืบคนโดยแสดงขอมูลและแหลงหลักฐานท่ีเก่ียวของดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย และทำกิจกรรม ในชีวิตประจำวันอยางเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ินและความ
เปนไทย 
LO-So ๒๕๐๖ วิเคราะหความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบานจากการอานเรื่อง ดูภาพ 
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคล 
LO-So ๒๕๐๗ ติดตาม คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติในจังหวัด ภูมิภาคท่ี
ตนอาศัยอยูและประเทศไทย ดวยการใชแผนท่ี รูปถาย ภาพถายทางอากาศและภาพจาก ดาวเทียม 
LO-So ๒๕๐๘ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เคารพในความหลากหลาย
ของบุคคล ไมกลั่นแกลงเพ่ือนทางรางกาย วาจา และความสัมพันธทางสังคม (Social bullying) ใหเกียรติ 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) ชวยเหลือผูอ่ืนในสถานการณตางๆ ไมดวนตัดสินผูอ่ืนโดยใชอคติ แบงปน
สิ่งของตางๆ ของตน ใหกับผูอ่ืนตามความเหมาะสม 
LO-So ๒๕๐๙ ติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับขาวสาร เหตุการณ สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
เพ่ือรับมือปองกันและแกปญหาในการดำเนินชวีิต และรวมกันหาทางออกกับผูเก่ียวของในการแกปญหาหรือความ
ขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและยอมรับ



ผลจากการตัดสนิใจรวมกัน รวมท้ังเขารวมกิจกรรมเปนอาสาสมัครดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของชุมชนตาม
กำลังของตน 
LO-So ๒๕๑๐ รูเทาทันและจัดการอารมณ เวลา ในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยางเหมาะสม ประเมิน
ความนาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศอยางมีมารยาท เห็น
อกเห็นใจ และใหเกียรติผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและชุมชน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  

LO-So ๒๖๐๑ ใชปญญาในการชวยเหลือเก้ือกูลและแกปญหาในชีวิตของตนเอง หมูคณะและสังคม ตลอดถึง
สิ่งแวดลอมรอบตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
LO-So ๒๖๐๒ สงเสริมและอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมและใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอการ
เรียนรู และการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง 
LO-So ๒๖๐๓ วางแผนการออมเงินของตนเองอยางมีเปาหมาย 
LO-So ๒๖๐๔ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกรวมกันกับ
ผูเก่ียวของในการตัดสินใจกำหนดเปาหมายและการปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรของชุมชนและทองถ่ิน 
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง และ
สวนรวม 
LO-So ๒๖๐๕ แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีตอปจจุบัน ผลของการกระทำในปจจุบันท่ี
มีผลตออนาคต และการเคารพ ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนในแตละทองถ่ินของไทย
ตลอดจนปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง แสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณของชาติไทย 
LO-So ๒๖๐๖ วิเคราะหความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบานจากการอานเรื่อง ดูภาพ 
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคล และสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอยางเคารพความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบาน 
LO-So ๒๖๐๗ เขารวมกิจกรรม รวมเปนอาสาสมัคร ในการปองกัน แกปญหาสิ่งแวดลอม และ รับมือกับภัย
พิบัติในชุมชน โดยรวมกันกำหนดแนวทาง วางแผน ข้ันตอนการทำงาน บอกเหตุผล ท่ีเลือกแนวทางนั้น และ
อธิบายผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง และผูอ่ืน ท่ีแสดงถึงความเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม  
กับการดำเนินชีวิต 
LO-So ๒๖๐๘ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ ปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เคารพในความหลากหลาย
ของบุคคล ไมกลั่นแกลงเพ่ือนทางรางกาย วาจา และความสัมพันธทางสังคม (Social bullying) ใหเกียรติ 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) ชวยเหลือผูอ่ืนในสถานการณตางๆ ไมดวนตัดสินผูอ่ืนโดยใชอคติ แบงปน
สิ่งของตางๆ ของตนใหกับผูอ่ืนตามความเหมาะสม โดยไมสรางความเดือดรอนตอตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 
LO-So ๒๖๐๙ ติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับขาวสาร เหตุการณ สถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
เพ่ือรับมือ ปองกันและแกปญหาในการดำเนินชวีิต และรวมกันหาทางออกกับผูเก่ียวของในการแกปญหาหรือความ
ขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและยอมรับ
ผลจากการตัดสนิใจรวมกัน รวมท้ังเขารวมกิจกรรมเปนอาสาสมัครดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของทองถ่ินตาม
กำลังของตน 
LO-So ๒๖๑๐ รูเทาทันและจัดการอารมณ เวลา ความตองการในการใชสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอยาง
เหมาะสม ประเมินความนาเชื่อถือและผลกระทบจากการใชสื่อสารสนเทศ สรางและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
อยางมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติผูอ่ืนและรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและทองถ่ิน 



กลุมสาระการเรียนรูการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
 ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูการจัดการในครัวเรอืนและการประกอบการ   
 การจดัการในครัวเรือนและการประกอบการเปนสมรรถนะท่ีตองไดรับการสรางเสริมและลงมือปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนำไปใชในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย เปนระบบ มี
ประสิทธิภาพดวยความม่ันใจ  
 กลุมสาระการเรียนรูนี้มีสรรมถนะเฉพาะ ๔ ดาน ประกอบดวย ๑) ดูแลบานและความเปนอยูของ
สมาชิกในบาน รวมถึงแบงเบาภาระผูปกครอง ดวยความรับผิดชอบและกระตือรือรน โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก ๒) ทำงานอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางงานที่แปลกใหมหรือตอ
ยอดจากของเดิมดวยตนเองหรือรวมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผูอื่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุงมั่น ซ่ือสัตย ประณีต และมีทักษะทางสังคม ในการ
ทำงาน ๓) คนหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนาย หรือสรางรายไดตามความสนใจของตนเองและ 
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกตใชความรูและทักษะพื้นฐาน การเปนผูประกอบการที่ดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินคาและบริการ และ ๔) ทำงานโดยใชทรัพยากร พลังงาน
และเทคโนโลยีอยางรูคุณคา พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสีย
ตอตนเองและสวนรวม สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๔ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก 
ท้ัง ๖ สมรรถนะ และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงชั้น ๓ ขอ ซ่ึงเปนเปาหมายการเรียนรูของชวงชั้นนี้ 
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๒ ทั้ง ๓ ขอ เปนผลลัพธการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ ที่ตอง
คำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพ่ือใหเม่ือผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูชั้นป 
นำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 
 การเรียนรูการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในชวงชั้นที่ ๒ เปนการเรียนรูที่มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ตอเนื่องเชื่อมโยงจากการเรียนรูการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในชวงชั้นที่ ๑ ที่บูรณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมตางๆ  
 ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาใหเกิดสมรรถนะเฉพาะของการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
จากการเรียนรู  การฝกปฏิบัติ การลงมือทำดวยตนเองและการสะทอนผลการเรียนรู ในรูปแบบตางๆ  
เพื่อเพิ่มเติมความรูทำความเขาใจ วิเคราะห และประเมินตนเอง รวมทั้งผลงานอยางมีเหตุผลและเปนระบบ  
ไปพรอมกับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานบาน การทำงาน และการประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ  
และมีทักษะทางสังคม 
 จุดเนนการพัฒนา 
 การสอนจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในชวงชั้นที่ ๒ เปนการพัฒนาสมรรถนะผานการเรียนรู
หลักการ ขั้นตอน การฝกปฏิบัติ การลงมือทำทั้งการทำงานบาน การทำงาน และการประกอบการ เพื่อให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
 การจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ ๒ ไดใหความสำคัญกับการเรียนรูที ่เพิ ่มเติมและเขมขนมากยิ่งข้ึน
ตอเนื่องจากการจัดการเรียนรูในชวงชั้นท่ี ๑ โดยในชวงชั้นนี้ ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูและพัฒนาดาน
ตางๆ รวมทั้งผูเรียนยังสามารถบอกความสนใจของตนเองได ครูจึงควรจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคลองกับพัฒนาการตามชวงวัยที่สงเสริมใหผู เรียนไดเรียนทั้งในสวนขององคความรูและทักษะตาม
หลักสูตรและตามความสนใจ เนนการลงมือทำ สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและการตอยอด  



การนำไปใชในชีวิตจริง 
ความรู ความเขาใจ และการมีทักษะการจัดการในครัวเรือนและผูประกอบการในชวงชั้นนี้ เปน

ประโยชนกับผูเรียน ครอบครัว และผูอื่น โดยผูเรียนสามารถนำไปใชและประยุกตใชในการดูแลทำงานบาน 
การทำงาน และการประกอบการ ไดอยางถูกตอง สามารถเชื่อมโยงกับบริบท สถานการณและการนำไปใชใน
ชีวิตจริง โดยผูเรียนจำเปนตองเรียนรู และพัฒนาหรือฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง เกิดความคลองแคลว มั่นใจใน
การทำงาน ตอยอดสรางสิ่งตางๆ ตามความสนใจและเกิดประโยชน 

การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
 การเรียนรูการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในชวงชั้นที่ ๒ นี้ ผูเรียนจะไดเรียนรู ผานการ
รับ แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ ทั้งจากการเรียนรู ลงมือปฏิบัติในและนอกหองเรียน เพื่อใหสามารถ
ทำงานบาน ทำงานตางๆ และการประกอบการไดถูกตอง เหมาะสม ซึ่งการเรียนรูการจัดการในครัวเรือนและ
การประกอบการ นอกจากจัดใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนและบริบทความพรอมตางๆ แลว ยังตองมี
การบูรณาการรวมกับกิจกรรมแนะแนวและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน  
  กิจกรรมแนะแนว การสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจักอาชีพที่หลากหลาย ทั้งอาชีพในทองถ่ิน 
อาชีพตางๆ และอาชีพท่ีสนใจ การสำรวจความสนใจในอาชีพในรูปแบบตางๆ เชน การพูดคุยสนทนา การแลก 
เปลี่ยน การทำแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ และสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีเก่ียวของกับการทำงาน  

คณิตศาสตร การประยุกตใชความรูเรื่อง การทำบัญชีรายรับ-รายจาย กำไร ขาดทุน รอยละ  
การชั่ง ตวง วัดสารในชีวิตประจำวัน   

ภาษาไทย ใชภาษาในการสื่อสารเพ่ือนำเสนอสินคาอยางหลากหลาย ท้ังการพูดและการ 
เขียน การติดตอประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การขออนุญาตใชพื้นที่ขาย การติดตอขอยืม
วัสดุ  

ภาษาอังกฤษ คำศัพท ขอความบนฉลากแนะนำผลิตภัณฑหรือวิธีการใชอุปกรณ การสื่อสาร 
ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา การประยุกตใชความรูเก่ียวกับโภชนาการ การดูแลตนเองและผูอ่ืน 
เมื่อเจ็บปวยอยางปลอดภัย รวมทั้งการปฐมพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานบาน การทำงาน และการ
ประกอบการ 

สังคมศึกษา นำความรูเรื่องสินคาและบริการ การทำบัญชีครัวเรือนการเลือกซ้ือสินคา 
อยางรูเทาทันโฆษณา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงมาประยุกตใช   

วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ/ เทคโนโลยีดิจิทัล นำกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มาใชในการทำงานและการผลิตสินคาและบริการตามความสนใจ  

ศิลปะ ประยุกตใชความรูทางศิลปะ ในการดูแลรักษาจัดบานใหสะอาดเปนระเบียบใหนาอยู  
ออกแบบสินคาและบริการใหนาสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 



  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบานรวมถึงแบงเบาภาระ
ผูปกครอง ดวยความรับผิดชอบและกระตือรือรน โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก  

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. ทำงานอยางเปนระบบ รวมท้ังสรางงานท่ีแปลกใหมหรือตอยอด 
จากของเดิมดวยตนเองหรือรวมกับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและผูอ่ืน 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ดวยความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน มุงม่ัน ซ่ือสัตย ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน  

 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 

๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓. คนหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนาย หรือสรางรายได 
ตามความสนใจของตนเองและมีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 
โดยประยุกตใชความรูและทักษะพ้ืนฐานการเปนผูประกอบการท่ีดี 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินคาและบริการ 

 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔. ทำงานโดยใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอยางรูคุณคา พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสีย
ตอตนเองและสวนรวม 

 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Home ๒๐๑ ดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบานรวมถึงแบงเบาภาระผูปกครอง ดวยความ
รับผิดชอบ กระตือรือรนและมุงม่ันในการทำงาน นำไปสูการวางแผนและลงมือทำงานอยางเปนระบบโดย
คำนึงถึงเหตุและผลของวิธีทำงานแบบตางๆ ใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อยางรูคุณคา พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสียตอตนเองและสวนรวมโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและการ อยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
 
 



LO-Home ๒๐๒ ทำงานอยางเปนระบบ รวมท้ังสรางงานท่ีแปลกใหมหรือตอยอดจากของเดิมดวยตนเอง หรือ
รวมกับเพ่ือนและผูอ่ืนตามหนาท่ีและบทบาทท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ อยาง
เหมาะสมโดยกำหนดเปาหมายท่ีเปนไปได ประยุกตใชความรูในการวางแผนการทำงานท่ีคำนึงถึงความปลอดภยั
เปนหลัก ลงมือทำตามแผนโดยใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอยางรูคุณคาและพอเพียง ตรวจสอบแกไข
และปรับปรงุการทำงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุงม่ัน ซ่ือสัตย ประณีต 
กลาแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เขาใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีม
ท่ีแตกตางกัน รวมกันแกไขความขัดแยง มีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 
LO-Home ๒๐๓ คนหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนาย สรางรายไดตามความสนใจของตนเอง และมี
เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกตใชความรูและทักษะพ้ืนฐานของการเปนผูประกอบการท่ีดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินคาและบริการอยางเปนระบบดวย
ตนเอง หรือรวมกับครอบครัวและผูอ่ืน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-Home ๒๔๐๑ ดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบานรวมถึงแบงเบาภาระผูปกครอง ดวยความ
รับผิดชอบ กระตือรือรนและมุงม่ันในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการ อยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
LO-Home ๒๔๐๒ รวมกับเพ่ือนและผูอ่ืนตามหนาท่ีและบทบาทท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณตางๆ อยางเหมาะสมโดยรูคุณคาและพอเพียง ทำงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวดวยความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน มุงม่ัน ซ่ือสัตย กลาแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เขาใจและยอมรับ
ความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกตางกัน รวมกันแกไขความขัดแยง 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

LO-Home ๒๕๐๑ รับผิดชอบ กระตือรือรนและมุงม่ันในการทำงาน นำไปสูการวางแผนและลงมือทำงานอยาง
เปนระบบโดยคำนึงถึงเหตุและผลของวิธีทำงานแบบตางๆ ใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อยางรูคุณคา 
พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสียตอตนเองและสวนรวมโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
LO-Home ๒๕๐๒ การวางแผนการทำงานท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ลงมือทำตามแผนอยางรูคุณคา
และพอเพียง ตรวจสอบแกไขและปรับปรุงการทำงานใหดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุงม่ัน ซ่ือสัตย กลา
แสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เขาใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ี
แตกตางกัน รวมกันแกไขความขัดแยง มีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 
LO-Home ๒๕๐๓ คนหาแนวทาง โดยประยุกตใชความรูและทักษะพ้ืนฐานของการเปนผูประกอบการท่ีดีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนระบบดวยตนเอง หรือรวมกับครอบครัวและผูอ่ืน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

LO-Home ๒๖๐๑ รับผิดชอบ กระตือรือรนและมุงม่ันในการทำงาน นำไปสูการวางแผนและลงมือทำงานอยาง
เปนระบบ เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสียตอตนเองและสวนรวมโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
LO-Home ๒๖๐๒ สรางงานท่ีแปลกใหมหรือตอยอดจากของเดิมดวยตนเอง หรือรวมกับเพ่ือนและผูอ่ืนตาม
หนาท่ีและบทบาทท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมโดยกำหนดเปาหมายท่ี



เปนไปได ประยุกตใชความรูในการวางแผนการทำงานท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ลงมือทำตามแผนโดย
ใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอยางรูคุณคาและพอเพียง ตรวจสอบแกไขและปรับปรุงการทำงานใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไวดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุงม่ัน ซ่ือสัตย ประณีต กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เขาใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกตางกัน รวมกันแกไขความ
ขัดแยง มีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 
LO-Home ๒๖๐๓ คนหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนาย สรางรายไดตามความสนใจของตนเอง และมี
เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกตใชความรูและทักษะพ้ืนฐานในการวางแผนการผลิต การ
พัฒนาสินคาและบริการอยางเปนระบบดวยตนเอง หรือรวมกับครอบครัวและผูอ่ืน 
 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติเปนสาระท่ีเนนการสืบเสาะ (inquiry) เพ่ือเขาใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณเรียนรูในชวงชั้นท่ี ๒ ยังตองเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งท่ีใกลตัวท่ีสนใจ
และมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน ไดสืบเสาะคนหาคำตอบเพื่อเขาใจปรากฏการณธรรมชาติ 
ผานการสังเกต การทดลองรวมกับการวิเคราะหแบบจำลองหรือขอมูลตางๆ รวมถึงไดแกปญหาท่ีสนใจ โดยใช
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรอยางงาย และใชคณิตศาสตร
รวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเขาถึง จัดการ และนำเสนอขอมูลอยางเหมาะสม ผูเรียนควรไดรับการปลูกฝง 
ใหสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาใจและสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่ออยูรวมกับ
ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
 เปาหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ    
ชวงชั้นท่ี ๒  

๑. ใชกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry process) ในการตั ้งคำถาม คนหาหลักฐาน รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือทำความเขาใจแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต  

๒. ใชและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอยางรู เทาทัน และปลอดภัย รวมทั้งใชความรูทางคณิตศาสตร 
ในการสืบเสาะ จัดการและนำเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

๓. มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค 

๔. ตระหนักถึงความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ
วิทยาการตางๆ ท่ีมีตอมวลมนุษยและสิ่งแวดลอมในระบบธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร (Science) เปนความรูที่เกิดจากสติปญญาและความพยายามของมนุษยในการศึกษา 

เพื่อทำความเขาใจสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตรจึงใหความสำคัญ 
กับ การสืบเสาะหาคำตอบเพ่ือทำความเขาใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการท่ีตองใช
ความรู จินตนาการ เครื่องมือตางๆ เชน คณิตศาสตร เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล จัดรูปแบบของ
ขอมูล ใชสมรรถนะดานภาษา เพื่อทำความเขาใจขอมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอขอมูล ดังนั้น ความรู 
กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร มีความสำคัญกับการนำไปใชประโยชนในชีวิต และการอยู ร วมกัน 
กับธรรมชาติอยางสมดุล  



กระบวนการส ืบเสาะ ( Inquiry Process) เป นกระบวนการที ่นำไปส ู การเร ียนร ู และอธ ิบาย
ปรากฏการณตางๆ เชิงวิทยาศาสตร ระหวางการสืบเสาะผูเรียนจะตองใชการใหเหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
หลักฐานเชิงประจักษ (Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสรางสรรค เปนการทำงานอยางเปน
ระบบ รอบคอบ มีอิสระและไมเปนลำดับขั้นท่ีตายตัว ในชวงชั้นท่ี ๒ ควรจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดังนี้ 

• ปรากฏการณตางๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอยางเปนแบบรูป (Pattern) สามารถเขาใจได  
ดวยสติปญญา วิธีการศึกษาท่ีเปนระบบ มนุษยสามารถเรียนรูและทำความเขาใจได 

• แนวคิดทางวิทยาศาสตรมีความไมแนนอน สามารถเปลี่ยนแปลงได หากพบหลักฐาน (Evidence) 
ใหมท่ีนำไปสูการสรางคำอธิบาย หรือองคความรูใหมทางวิทยาศาสตร  

• ความรูทางวิทยาศาสตรมีความคงทนและเชื่อถือได เพราะการสรางการอธิบายทางวิทยาศาสตร 
ตองผานวิธีการตางๆ อยางตอเนื่อง ซ้ำแลวซ้ำเลาเปนระยะเวลาหนึ่งจนม่ันใจในคำอธิบายนั้น  

• วิทยาศาสตรเชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร 
จุดเนนการพัฒนา 
การจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน ในชวงชั้นท่ี ๒ ผูเรียนควรไดเรียนรูแนวคิด

สำคัญทางวิทยาศาสตรผานการจัดประสบการณเรียนรูในรูปแบบบูรณาการกับสถานการณหรือปรากฏการณ 
ในชีวิตจริงท่ีอยูรอบตัวผูเรียน โดยอาจจัดการเรียนรูผานธีมตอไปนี้  

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเนนการพัฒนาผานแตละหัวขอ มีดังนี้ 
•  สุขภาพและโรคภัย 

    ผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสารละลาย 
ระบบยอยอาหาร การเกิดเสียง การเคลื่อนท่ีของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงคอย และมลพิษทางเสียง 

สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตร       

และระบบธรรมชาต ิ

ความกาวหนา 
ของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ 
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

สุขภาพและโรคภัย 



เพื ่อใหเกิดความตระหนักในการการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
จากมลพิษทางเสียง 

•  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   ผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง น้ำคางแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดเทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ำ      
การแกไขปญหาแหลงน้ำหรือแนวทางการอนุรักษน้ำในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีน้ำใชอยางไมขาดแคลน 

•  ส่ิงแวดลอม 

   ผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดำรงชวีิต
ของพืชและสัตว สิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว ผลของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอพืชและสัตว และการดูแลและปกปองสภาพแวดลอมใหความเหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว 

•  ปรากฏการณธรรมชาติและภัยอันตราย 

   ผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรเกี ่ยวกับแสงและการมองเห็น การเปลี่ยนแปลง
รูปรางดวงจันทรบนทองฟา เงา อุปราคา ระบบสุริยะ การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ประโยชนและ
ผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจกตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม แหลงที่มาหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกส
เรือนกระจก และแนวทางในการลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจกเพื่อเปนสวนหนึ่งที่ชวยลดผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

•  ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูเรียนไดเรียนรูแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับการเปลี่ยนพลังงานในกิจกรรมตางๆ การตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน การเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟา แรงเสียดทาน แรงโนมถวง มวล และน้ำหนัก สมบัติการนำไฟฟา สมบัติการนำความรอน 
และสมบัติดานความแข็งของวัสดุ 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามชวงวัย 
 ผูเรียนในชวงชั้น ๒ (อาย ุ๑๐ - ๑๒ ป) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณท่ีเปนรูปธรรม 
และเริ ่มคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณที่เปนนามธรรมไดบาง สามารถวางแผน จดจำ และนำกลยุทธตางๆ     
มาใชจัดระบบการสืบเสาะได มีความสามารถในการประยุกตกลยุทธการจำที่หลากหลายและละเอียดละออ  
เปนระบบมากขึ้น เขาใจความหมายของคำศัพทที่เปนคำที่มีความหมายเดียวกัน และความสัมพันธเปนกลุม
ความหมายเดียวกันมากข้ึน มีการใชโครงสรางทางไวยากรณท่ีซับซอนมากข้ึน ใชกลยุทธในการสนทนามากข้ึน 
 การจัดการเรียนรูสำหรับชวงชั ้นนี ้จึงควรใหผู เรียนเรียนรู และฝกใชคำศัพทที ่หลากหลาย แตมี
ความหมายเดียวกันรวมกับการใชไวยากรณที่ซับซอนมากขึ้นในการอธิบายหรือสื่อสารความเห็นหรือสิ่งท่ี
คนพบ รวมถึงฝกใชกลวิธีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวหรือโตแยงแนวคิดของผูอ่ืนท้ังในรูปแบบการพูดและการเขียน 
จะเปนประโยชนตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูสอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพทและไวยากรณท่ี
เหมาะสมตามวัย และฝกความสามารถในการฟงอยางมีความหมาย เรียนรูคำศัพทเชิงวิทยาศาสตรและคำศัพท
ใหมๆ อยางตอเนื่อง รูจักจับสาระสำคัญจากการอานหรือการฟง และแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่อานอยางมี
จินตนาการ ตลอดชวงชั้นผูเรียนควรฝกสื่อสารและใหเหตุผลอยางมีตรรกะ  
  โดยธรรมชาติ ผูเรียนในชวงชั้นนี้ยังมีความกระตือรือรน ชางสังเกต ชอบตั้งคำถาม สามารถคิดอยางมี
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และคิดเชิงวิพากษไดมากขึ้น ผูเรียนจึงควรเรียนรูอยางกระตือรือรนในการฝกการตั้ง



คำถามที่นำสูการสังเกตหรือการทดลอง ลงมือสังเกตดวยประสาทสัมผัสรวมกับการใชอุปกรณและเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร หรือเครื่องมือดิจิทัลอยางงาย และใชเทคโนโลยีรวมในการออกแบบการบันทึกขอมูล การเก็บ
รวบรวมหลักฐาน การจัดการและการนำเสนอขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถแสดงความเห็นหรือโตแยงดวย
หลักฐานหรือขอมูลเชิงวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ผูเรียนในชวงชั้นนี้เปนชวงวัยที่ตองการการยอมรับจากเพื่อน 
ดังนั้น ผูสอนจึงควรฝกฝนกระบวนการทำงานรวมกันทำงานเปนทีม การรูจักรับฟง เคารพความเห็นท่ีแตกตาง 
และยอมรับความแตกตางหลากหลายของคนในทีม 

การนำไปใชในชีวิตจริง 
ผู สอนควรจัดใหผู เรียนไดทำงานรวมกันในการสืบเสาะหรือแกปญหาตางๆ ผานการตั ้งคำถาม         

การสังเกต การทดลอง การใชเครื่องมือตางๆ การวิเคราะห เปรียบเทียบ จำแนกหลักฐานและขอมูลตางๆ การ
ใชภาษาเชิงวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย ลงขอสรุป การอาน และทำความเขาใจขอมูล
ที ่นำเสนอในรูปแบบตางๆ การรู จ ักรับฟงและยอมรับความคิดเห็นที ่แตกตางจากตนเอง การเชื ่อม่ัน 
ในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่นาเชื่อถือ สนุกกับการแกปญหา การทำงานอยางมุงมั่น ไมยอทอ เปนสมาชิก 
ของทีมที่เคารพกฎ กติกา เคารพในความแตกตางหลากหลายของสมาชิกในทีม เหลานี้ลวนพัฒนาผูเรียนให
เกิดสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักตามเปาหมายของหลักสูตรในชวงชั้นท่ี ๒ 
 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ ใหน ักเร ียนไดเร ียนรู และใชคำศัพท 
ทางวิทยาศาสตรรวมกับภาษาของตนเองในการสื่อสารดวยการพูดหรือเขียน เพื่อนำมาใชในการบันทึกผล 
การสืบเสาะ สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว และฝกการสรุปสาระสำคัญของสารที่อานแลวสื่อสาร 
ดวยภาษาอยางมีกลยุทธและเขาใจงาย 

สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณการเรียนรู ในเรื ่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม  
ในการติดตาม ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรวมกันหาแนวทาง 
ในการแกไขปญหาในสังคม ไมปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม  

คณิตศาสตร นำความรูทางคณิตศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู เชน การวัดความยาว
หรือความสูง การวัดปริมาตร นอกจากนี้ใชความรูทางคณิตศาสตรเพื่อจัดการขอมูล และเลือกรูปแบบ 
การนำเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค 

สุขศึกษา บูรณาการผลลัพธการเรียนรูเกี ่ยวกับระบบยอยอาหารรวมกับผลลัพธการเรียนรู
เก่ียวกับการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรง 

เทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการผลลัพธการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลเก่ียวกับ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรวบรวมขอมูล ออกแบบการบันทึกขอมูลจัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห 
และการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหารวมกับผลลัพธการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และระบบธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. อธิบายปรากฏการณอยางเปนวิทยาศาสตร 

๑.๑   สรางคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ โดยใชขอมูล 
        หรือหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง 
๑.๒   ยอมรับและเชื่อถือคำอธิบายที่มีขอมูลและหลักฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ 
๑.๓   เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณกับการดำรงชีวติของมนุษย 
        และสิ่งแวดลอม 
๑.๔    คาดการณปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู 
          เชิงวิทยาศาสตรและขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือการทดลอง 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยางยั่งยืน 

๒. ประเมินและออกแบบการสบืเสาะเชิงวิทยาศาสตร 

๒.๑ สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ปรากฏการณ  

๑. การจัดการตนเอง  
๒. การคิดข้ันสูง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติและ

วิทยาการอยางยั่งยืน 
๒.๒ ประเมินและเลือกวิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการ

ทดลอง และออกแบบการบันทกึขอมูลเพื่อตอบคำถามหรือสมมติฐาน
เก่ียวกับความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของขอมูลและหลักฐาน 
และลงขอสรุป 

๒.๓ 
 

ใสใจ พยายาม กระตือรือรนในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานใน
การอธิบายปรากฏการณ 

๓. ตีความหมายขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

๓.๑   จัดการขอมูลทีไ่ดจากการสงัเกตหรือทดลองใหอยูในรูปแบบทีเ่หมาะสม เชน  
        รูปภาพ สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
๓.๒   แปลความหมายขอมูลที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ  
        ตาราง หรือกราฟ 
๓.๓   ลงขอสรุปโดยอาศัยขอมูลและหลักฐานทีไ่ดมาจากการสงัเกตหรือการ 
        ทดลอง และไมดวนตัดสนิใจเมื่อยังไมมีหลักฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยางยั่งยืน 

๔. แกปญหา สรางนวัตกรรม และการอยูรวมกัน 

๔.๑   แกปญหาหรือสรางเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อตอบสนองความตองการ ใน 
        ชีวิตโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
๔.๒    ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรหรือศาสตรอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตนใน 
         ชีวิตประจำวนั โดยคำนงึถึงสวนรวมและการอยูรวมกับธรรมชาติได 
         อยางเหมาะสม 

2. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
5. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
6. การอยูรวมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอยางยั่งยืน 

๕. ใชและเขาใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร 

๕.๑ ทำความเขาใจ จบัประเด็นสำคัญจากการฟงหรืออานขอมูลที่มีภาพ 
แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสญัลักษณ และคำศัพท 
ทางวิทยาศาสตร 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
 

 

 
 



 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๕. ใชและเขาใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร 

๕.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ ใหเหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร สรุปผลการทำกิจกรรมอยางตรงไปตรงมา  
ตรงตามจุดประสงค ดวยคำศัพททางวทิยาศาสตร สื่อ หรือวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

 

๖. ใชเคร่ืองมือในการเรียนรู 

๖.๑ เลือกและใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เคร่ืองมือดิจิทัล ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐานทีส่ังเกตหรือทดลองไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

๓. การสื่อสาร 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติและ

วิทยาการอยางยั่งยืน 
 ๖.๒ ใชคณิตศาสตรหรือเคร่ืองมือดิจิทัล เพื่อจัดการและนำเสนอขอมูล  

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Sci ๒๐๑ วิเคราะหและระบุลักษณะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายท่ีพบในชีวิต 
ประจำวัน อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบยอยอาหาร และความสัมพันธระหวางกระบวนการยอย
อาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในรางกายจากหลักฐานท่ีรวบรวมไดอยางกระตือรือรน และ 
ทำงานรวมกันโดยแบงบทบาทหนาท่ี กำหนดเปาหมาย จัดลำดับข้ันตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
LO-Sci ๒๐๒ สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนท่ีของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียง
คอย และวิเคราะหสาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
หลักฐาน ไมประพฤติตนเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
จากมลพิษทางเสียงเพ่ือใหมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
ผูอ่ืน 
LO-Sci ๒๐๓ รวมกันทำงานเปนทีมในการรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานอยางเปนข้ันตอนในการ
สรางแบบจำลองเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง น้ำคางแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยอาศัย
ความรูเก่ียวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
LO-Sci ๒๐๔ วิเคราะหแบบจำลองวัฏจักรน้ำรวมกับขอมูลปริมาณน้ำบนโลก เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดท่ี
มนุษยนำมาใชไดเทียบกับปริมาณน้ำท้ังหมดบนโลก ใชความรูทางคณิตศาสตรและเครื่องมือดิจิทัล ในการ
จัดการและนำเสนอขอมูลอยางเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ำของคนใน
บานหรือในโรงเรียน วิเคราะห จัดลำดับสาเหตุของปญหา และรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหา หรือ
นำเสนอแนวทางการอนุรักษน้ำในชุมชน เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหชุมชนมีน้ำใชอยางไมขาดแคลน 
LO-Sci ๒๐๕ สรางคำอธิบายและแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมใน
แหลงท่ีอยูในเรื่องการปรับตัวดานโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถายทอดพลังงานและการเปนท่ีอยูอาศัย โดยแบงบทบาท
หนาท่ีในการเลือกวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม จัดการขอมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอขอมูลใหผูอ่ืน
เขาใจไดงาย และสอดคลองกับจุดประสงค รับรูความสำคัญของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดย
บอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพ่ือใหการถายทอดพลังงาน การดำรงชีวิต และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเปนไปตามธรรมชาติ 



LO-Sci ๒๐๖ อธิบายการมองเห็นสิ่งตางๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณการมองเห็นปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรบนทองฟา พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณอุปราคาได
อยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยความรูเรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา รวมกับการสังเกตและการสรางแบบ 
จำลอง สื่อสารความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของความเขาใจอยางมีเหตุผลและตระหนักถึง
ความแตกตางในดานความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอโดยเลือกใชสื่อและวิธีการท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๒๐๗ วิเคราะหความสมเหตุสมผลของดาวตางๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากการ
สังเกตแบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมขอมูล และนำเสนอโดยใชแบบจำลองหรือในรูปแบบท่ีนาสนใจ เพ่ือ
นำไปสูความตระหนักวาโลกเปนดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
LO-Sci ๒๐๘ สรางคำอธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเชื่อมโยงความรู
จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากขอมูลท่ีรวบรวมได และนำเสนอประโยชนและผลกระทบของ
ปรากฏการณเรือนกระจกตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๒๐๙ วิเคราะหพฤติกรรมหรือกิจกรรมตางๆ ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวท่ีกอใหเกิดแกสเรือน
กระจกดวยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการเสนอแนวทางใน
การลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจกและนำเสนอหรือสื่อสารผานชองทางตางๆ ท่ีนาสนใจและเหมาะ 
สม และมุงม่ันในการลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีชวยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๒๑๐ ตั้งคำถามและสมมติฐานเพ่ือนำไปสูการทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอวัตถุ 
สังเกตและอธิบายเก่ียวกับผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ ความสัมพันธระหวางแรงโนมถวง มวล และน้ำหนัก
ของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุดวยเครื่องชั่งสปริง ประยุกตใชความรูเรื่องแรงเสียดทาน แรงโนมถวง  
มวล และน้ำหนัก ในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ และนำเสนอ 
ผานสื่อหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๒๑๑ รวมกันทำงานเปนทีมอยางกระตือรือรนในการสรางเครื่องมือหรือเครื่องใชอยางสรางสรรคเพ่ือ
แกปญหาหรือตอบสนองตอความตองการ โดยเลือกใชความรูเก่ียวกับวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม การตออุปกรณไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟา สมบัติการนำความรอน  
และสมบัติดานความแข็งของวัสดุ ประเมินตนเองในดานผลงานและการทำงานในบทบาทการเปนสมาชิก 
ของทีม 
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LO-Sci ๒๔๐๑ สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนท่ีของเสียง เสียงดัง เสียงคอย โดย
ประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐาน 
LO-Sci ๒๔๐๒ รวมกันทำงานเปนทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานอยางเปนข้ันตอนในการสำรวจ 
การสังเกตและอธิบายเก่ียวกับสถานะ สมบัติของสสารในแตละสถานะ และนำเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๒๔๐๓ วิเคราะหโดยใชความรูเก่ียวกับสมบัติของน้ำในแตละสถานะในการอธิบายและใหเหตุผล
เก่ียวกับสถานการณท่ีเก่ียวของกับสถานะของแหลงน้ำบนโลก และนำเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๒๔๐๔ รวมกันสำรวจ แลกเปลี่ยนขอมูลและบอกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหลงท่ีอยูตางๆ 
โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและใชเครื่องมือชวยในการสังเกต 
LO-Sci ๒๔๐๕ รวมกันจัดการขอมูล เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีทำใหผูอ่ืนเขาใจงายและสอดคลองกับ
จุดประสงค เพ่ืออธิบายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตตามบทบาทหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย  



LO-Sci ๒๔๐๖ อธิบายการมองเห็นสิ่งตางๆ รอบตัว คาดการณการมองเห็นปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง
รูปรางของดวงจันทรบนทองฟา โดยอาศัยความรูเรื่องแสงกับการมองเห็น รวมกับการสังเกตและการสราง
แบบจำลอง 
LO-Sci ๒๔๐๗ วิเคราะหความสมเหตุสมผลของดาวตางๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจาก
การสังเกตแบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมขอมูล และนำเสนอโดยใชแบบจำลองหรือในรูปแบบท่ีนาสนใจ 
เพ่ือนำไปสูความตระหนักวาโลกเปนดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
LO-Sci ๒๔๐๘ รวมกันทำงานเปนทีมอยางกระตือรือรนในการสรางเครื่องมือหรือเครื่องใชอยางสรางสรรค
เพ่ือแกปญหาหรือตอบสนองตอความตองการ โดยเลือกใชความรูเก่ียวกับสมบัติการนำความรอน และสมบัติ
ดานความแข็งของวัสดุ  
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LO-Sci ๒๕๐๑ วิเคราะหและระบุลักษณะของสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ประโยชนและโทษของการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีมีตอสุขภาพและรางกาย 
LO-Sci ๒๕๐๒ รวมกันทำงานเปนทีมในการประเมินและเลือกวิธีการทดสอบ เพ่ืออธิบายการละลายของสาร
และลักษณะของสารละลายท่ีพบในชีวิตประจำวัน 
LO-Sci ๒๕๐๓ สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ และวิเคราะหสาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษ
ทางเสียงโดยประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐาน ไมประพฤติตนเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิด
มลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากมลพิษทางเสียงเพ่ือใหมีสุขภาพกายและจิต
ท่ีดีดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
LO-Sci ๒๕๐๔ รวมกันทำงานเปนทีมในการรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดลำดับหรือวางแผนการทำงาน 
อยางเปนข้ันตอนในการสรางแบบจำลองเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง น้ำคางแข็ง ฝน หิมะ 
และลูกเห็บ โดยใชความรูเก่ียวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
LO-Sci ๒๕๐๕ สรางคำอธิบายเชื่อมโยงเก่ียวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และคาดการณอยางสมเหตุสมผลเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนกับการปรับตัว
ดานโครงสราง และลักษณะของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เม่ือสภาพแวดลอมในแหลงท่ีอยู
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
LO-Sci ๒๕๐๖ สังเกต ตั้งคำถาม สรางคำอธิบายและลงขอสรุปเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในดานการเปนท่ีอยูอาศัยและการถายทอดพลังงานในโซอาหารและสายใยอาหารจากขอมูลท่ีรวบรวม
ขอมูลได 
LO-Sci ๒๕๐๗ สังเกตและอธิบายการมองเห็นสิ่งตางๆ รอบตัวและการเกิดเงา สื่อสารความรูและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของความเขาใจอยางมีเหตุผล และเชื่อมโยงความรูกับสถานการณในชีวิตประจำวัน
หรือออกแบบวิธีการแกปญหาในสถานการณท่ีกำหนด 
LO-Sci ๒๕๐๘ ตั้งคำถามและสมมติฐานเพ่ือนำไปสูการทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอวัตถุ 
สังเกตและอธิบายเก่ียวกับผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ ความสัมพันธระหวางแรงโนมถวง มวล และน้ำหนัก
ของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุดวยเครื่องชั่งสปริง ประยุกตใชความรูเรื่องแรงเสียดทาน แรงโนมถวง 
มวล และน้ำหนัก ในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ และนำเสนอผานสื่อ
หรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
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LO-Sci ๒๖๐๑ อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบยอยอาหาร และความสัมพันธระหวางกระบวนการยอย
อาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในรางกายจากหลักฐานท่ีรวบรวมไดอยางกระตือรือรน และทำงาน
รวมกันโดยแบงบทบาทหนาท่ี กำหนดเปาหมาย จัดลำดับข้ันตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
LO-Sci ๒๖๐๒ วิเคราะหขอมูลแหลงน้ำตางๆ จากแบบจำลองวัฏจักรน้ำรวมกับขอมูลปริมาณน้ำบนโลก เพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดท่ีมนุษยนำมาใชไดเทียบกับปริมาณน้ำท้ังหมดบนโลก ใชความรูทางคณิตศาสตรและ
เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการและนำเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
LO-Sci ๒๖๐๓ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และรวมกันนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
น้ำของคนในบานหรือในโรงเรียน และมุงม่ัน ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติ 
LO-Sci ๒๖๐๔ รวมกันแบงบทบาทหนาท่ีในการสำรวจ สืบคนขอมูล วิเคราะห จัดลำดับสาเหตุของปญหา
แหลงน้ำและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาหรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษน้ำในชุมชน เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ี
ชวยใหชุมชนมีน้ำใชอยางไมขาดแคลน 
LO-Sci ๒๖๐๕ แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางคำอธิบายเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนกับการถายทอดพลังงาน การ
ดำรงชีวิตและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหลงท่ีอยูหนึ่งๆ เม่ือสภาพแวดลอมในแหลงท่ีอยูท่ีมี
ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 
LO-Sci ๒๖๐๖ รับรูถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวโดยไมเปนสวนหนึ่งในการทำให
สิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง บอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผลและนำไปปฏิบัติ เพ่ือใหการ
ถายทอดพลังงาน การดำรงชีวิต และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเปนไปตามธรรมชาติ 
LO-Sci ๒๖๐๗ พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณอุปราคาไดอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัย
ความรูเรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา รวมกับการสังเกตและการสรางแบบจำลอง สื่อสารความรูและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของความเขาใจอยางมีเหตุผลและตระหนักถึงความแตกตางในดานความ
เชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอโดยเลือกใชสื่อและวิธีการท่ีเหมาะสม 
LO-Sci ๒๖๐๘ สรางคำอธิบายการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเชื่อมโยงความรู 
จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากขอมูลท่ีรวบรวมได และนำเสนอประโยชนและผลกระทบของ 
ปรากฏการณเรือนกระจกตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๒๖๐๙ วิเคราะหพฤติกรรมหรือกิจกรรมตางๆ ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวท่ีกอใหเกิดแกส
เรือนกระจกดวยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการเสนอ
แนวทางในการลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจกและนำเสนอหรือสื่อสารผานชองทางตางๆ ท่ีนาสนใจ
และเหมาะสม และมุงม่ันในการลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีชวยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
LO-Sci ๒๖๑๐ รวมกันทำงานเปนทีมอยางกระตือรือรนในการสรางเครื่องมือหรือเครื่องใชอยางสรางสรรค
เพ่ือแกปญหาหรือตอบสนองตอความตองการ โดยเลือกใชความรูเก่ียวกับวงจรไฟฟาอยางงาย การตอ
เซลลไฟฟาแบบอนุกรม การตออุปกรณไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน และสมบัติการนำไฟฟา ประเมิน
ตนเองในดานผลงานและการทำงานในบทบาทการเปนสมาชิกของทีม 
 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 สาระสำคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
ความสำคัญของกลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเรียนรูเพื่อใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเปนตอคนทุกชวงวัย สำหรับในชวงชั้นท่ี ๒ 

เปนวัยที่พรอมตอการเรียนรู และใหความสนใจกับเรื ่องราวใหมๆ เพื่อเปดมุมมองรอบตัวหรือในบริบทท่ี
แตกตางออกไป เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
และยังชวยใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ที่ตอบสนองตอความสนใจเหลานั้นได การจัดประสบการณ
เรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลในชวงชั้นนี้เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ และสรางพื้นฐานกระบวนการคิด
วิเคราะหและแกปญหา ใชเหตุผลและมีตรรกะ มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน สงเสริมการคิด 
เชิงวิพากษ สามารถคนหา รวบรวม ประมวลผลขอมูลเพื่อนำไปใชแกปญหา เขาใจถึงขอจำกัดของขอมูล 
และอันตรายจากการใชเทคโนโลยี เพ่ือการใชงานอยางปลอดภัยและรูเทาทัน 
 ลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู 

เทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การติดตอสื่อสาร หรือเพ่ือ
แกปญหาตางๆ ในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวของกับเครื่องมือ ระบบ และ
ทรัพยากรตางๆ ท่ีใชในการสราง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ แสดงขอมูล เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีถูกตอง แมนยำ 
รวดเร็ว การเรียนรูเกี ่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะรวมถึงการใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาทั้งปญหา 
ทางคอมพิวเตอรและปญหาอื ่นๆ ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการติดตอสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูล  
และใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางปลอดภัย สำหรับนักเรียนในชวงชั้นท่ี ๒ จะไดเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย การแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม การออกแบบและเขียน
โปรแกรม การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอขอมูล การสรางทางเลือก การประเมินความนาเชื ่อถือ 
ของขอมูล การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเปนความรูในระดับพื้นฐานที่เปนประโยชน 
ตอการเรียนรู การดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดที่จำเปนในการแกปญหา ใหสามารถ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางยั่งยืน 

จุดเนนการพัฒนา 
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนสำหรับกลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล  

ในชวงชั้นท่ี ๒ ผูเรียนจะไดเรียนรูและไดรับการพัฒนาผานหัวขอตอไปนี้    

• การแกปญหาและการเขียนโปรแกรม 
เปนการจัดประสบการณเกี ่ยวกับการคิดแกปญหาอยางมีตรรกะ การออกแบบวิธีการแกปญหา 

และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองไดตามเงื ่อนไข แสดงวิธีการแกปญหาโดยใชอัลกอริทึมที่ชัดเจนเขาใจงาย  
เขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาและปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด มีความพยายามและมุงม่ันในการแกปญหา 

• การจัดการและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปนการจัดประสบการณเกี ่ยวกับเกี่ยวกับขอมูล การรวบรวม จัดเก็บ จัดเตรียม และนำขอมูล 

ไปประมวลผลดวยวิธีการตางๆ ตามวัตถุประสงค วิเคราะหขอมูล สรุปผล นำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง 
แผนภูมิ กราฟ สรางทางเลือกจากขอมูลและเงื ่อนไขที่กำหนดและตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีเหตุผล  
มีมารยาทในการใหและการใชขอมูล เขาใจถึงคุณคาและตระหนักถึงความเอนเอียงของขอมูล 
 
 



• การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางปลอดภัยและเหมาะสม 
เปนการจัดประสบการณเก่ียวกับการใชโปรแกรมคนหา ระบุคำคนท่ีกระชับ ตรงประเด็น ใชเทคนิค

การคนหาขอมูลแบบตางๆ ประเมินความนาเชื ่อถือของขอมูลและแหลงขอมูล แยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากขอมูลที่พบในเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนกอนนำขอมูลไปใชงาน ติดตอสื่อสารผานชองทาง
ตางๆ ในอินเทอรเน็ตอยางมีมารยาทและเขาใจถึงผลกระทบจากการใชงาน ปกปองตนเองจากการระรานทาง
ไซเบอร รักษาอัตลักษณและรองรอยทางดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 

• การสรางและใชเทคโนโลยีอยางคุมคา 
เปนการจัดประสบการณเกี ่ยวกับการสรางของเลน ชิ้นงาน หรือสิ่งของเครื่องใชเพื่อตอบสนอง 

ความตองการหรือแกปญหา เลือกใชเทคโนโลยีไดตามหนาท่ีใชสอยและใชอยางคุมคา 
การนำไปใชในชีวิตจริง 
เมื่อนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนกลุมสาระการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลในชวงชั้นท่ี ๒ จะทำใหนักเรยีน 

มีพื้นฐานกระบวนคิดแกปญหาตางๆ อยางมีเหตุผล มีตรรกะ แกปญหาอยางเปนลำดับขั้นตอนและเปนระบบ 
สามารถออกแบบลำดับขั้นตอนในการแกปญหาที่มีความชัดเจนและยืดหยุน คนหาจุดหรือขั้นตอนของการ
ทำงานที่ทำใหผลลัพธผิดพลาดไมเปนไปตามความตองการ มีความพยายามในการแกปญหา สามารถทำงาน
รวมกันเปนทีม รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีแตกตางเพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาท่ีหลากหลาย 

นักเรียนนำทักษะการรวบรวม ประมวลผล นำเสนอขอมูล ไปใชในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรเพื่อหาคำตอบหรือขอสรุปของปญหา สรางทางเลือกในการทำกิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาขอมูล
และเง่ือนไขท่ีมี พิจารณาถึงผลกระทบและมีมารยาทในการใหขอมูลหรือการนำขอมูลของผูอ่ืนมาใชงาน  

 นักเรียนนำวิธีการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพไปใชในการคนหาขอมูลหรือหาคำตอบเพ่ือ
ประโยชนในการเรียนและการดำเนินชีวิต ประเมินความนาเชื ่อถือของขอมูลและแหลงขอมูล แยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นกอนนำขอมูลไปใชงานหรือเผยแพรตอ ใชอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารและทำงาน
รวมกับผูอื ่นอยางมีมารยาท เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น สามารถรับมือและจัดการปญหาหากพบการ
ระรานทางไซเบอร สรางอัตลักษณและรองรอยทางดิจิทัลของตนเองอยางเหมาะสมเพื่อการเปนพลเมืองท่ี
เขมแข็ง 

 การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
  ภาษาไทย สามารถจัดใหนักเรียนไดฝกการสื่อสารจากการอธิบายอัลกอริทึมดวยภาษาที่มี 

ความชัดเจน ไมกำกวม เรียบเรียงประโยคใหผูอื่นเขาใจขั้นตอนการทำงานและเหตุผลของคำสั่งได การเขียน
อีเมลตามหลักการเขียนจดหมายที่มีองคประกอบครบสมบูรณ การเรียบเรียงและสรุปประเด็นจากการคนหา
ขอมูลในอินเทอรเน็ตดวยภาษาของตนเอง การเขียนอางอิงแหลงที่มาของขอมูล การใชภาษาในการติดตอ 
สื่อสารอยางมีมารยาทผานชองทางติดตอสื่อสารตางๆ การนำเสนอขอมูลดวยการพูด เขียน หรือสรางงาน
นำเสนอเพ่ือสื่อสารเรื่องราวใหนาสนใจ  

ภาษาอังกฤษ สามารถจัดใหนักเรียนรูจักคำศัพทตางๆ โดยใชเมนูหรือคำสั่งตางๆ ในโปรแกรม 
เปนภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโปรแกรมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีการใชคำท่ีใกลเคียงหรือแตกตางกัน เพ่ือพัฒนา
เปนคลังคำศัพทที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล ฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยการแปลภาษาดวย
เครื่องมือการคนหาขั้นสูง ออกแบบบทสนทนาระหวางตัวละคร ในการเขียนโปรแกรมที่มีเรื่องราวและ 
การโตตอบ 

ศิลปะ นำศิลปะมาใชในการออกแบบและสรางงานนำเสนอ หรือใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางงาน
ศิลปะในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยใหชิ้นงานมีความสวยงามและสื่อสารความคิดใหนาสนใจ เขียนโปรแกรม 



สรางงานศิลปะ เชน ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว (animation) เรื่องราว และเกม ฝกทักษะการเขียนโปรแกรม 
ผานกิจกรรมศิลปะ เชน โปรแกรมวาดภาพ pixel art โปรแกรมผสมสีน้ำ โปรแกรมวนซ้ำวาดลวดลายหรือ
สรางลายเสนใหเปนภาพตางๆ  เผยแพรผลงานศิลปะของตนโดยแสดงสิทธิความเปนเจาของ ปกปองงาน
ลิขสิทธิ์ของตนเอง ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน   

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถบูรณาการการเรียนรูเกี่ยวกับการบอกขั้นตอนที่ชัดเจนในการ
ทำกิจกรรม กำหนดกติกา หรือวิธีการเลนกีฬา ดวยการเขียนเปนขอความหรือผังงาน ใชซอฟตแวรบันทึก
ขอมูลน้ำหนัก สวนสูง และขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะหการเจริญเติบโตของรางกาย  

สังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรูในเรื่องการเปนพลเมืองที่รูจักปกปองสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง ยอมรับความแตกตาง ไมกลั่นแกลงผูอื่น การปกปองตนเองจากการระรานทางไซเบอร และความ
เขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณเพื่อใหสามารถจัดการอัตลักษณของตนเองผานการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง
เหมาะสม ใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน และเพ่ือสงเสริมความมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชน เชน การสำรวจความคิดเห็น การทำโพล (poll)  การสรางตารางคำนวณคาใชจายในการทำกิจกรรม
รวมกัน คนหาขอมูลทางประวัติศาสตรจากแหลงขอมูลที่นาเชื ่อถือ เปรียบเทียบแนวคิดที่แตกตางกัน 
แยกแยะขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง การแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรคและ
สมเหตุสมผล ตอประเด็นทางสังคมและชุมชน 

การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ สามารถบูรณาการความรูในการวางแผนการ
ทำงาน และจัดการงานตางๆ อยางเปนลำดับขั้นตอนเพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการและใชเวลาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีอยางรู คุณคาและพอเพียง ใชซอฟตแวรในการคำนวณตนทุน ทำบัญชี 
รายรับ-รายจาย และประมวลผลขอมูลเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการขายสินคาและบริการโดยไม
ขาดทุน ใชเทคโนโลยดีิจิทัลในการทำโฆษณา โบรชัวร ปายโฆษณาสินคา 

คณิตศาสตร/วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถใชซอฟตแวรชวยในการประมวลผล
ขอมูล นำเสนอขอมูล นำความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรมาสรางของเลน สิ่งของเครื่องใชที ่มีการใช
แมเหล็ก ไฟฟา หรือกลไกตางๆ ตามความสนใจหรือเพ่ือแกปญหาจากสถานการณท่ีพบ เขียนโปรแกรมจำลอง
ปรากฏการณธรรมชาติใหเห็นอยางเปนรูปธรรม เชน วัฏจักรน้ำ การโคจรของดาวเคราะห การเกิดกลางวัน-
กลางคืน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ใชโปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณและสรางกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณตางๆ ทางวิทยาศาสตร สรางความคุนเคยกับพิกัด มุม และมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมดวย
การเขียนโปรแกรมใหตัวละครเคลื่อนที่และวาดภาพเรขาคณิต จำลองการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยการ
เขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว เขียนโปรแกรมคำนวณอยางงายโดยรับขอมูลนำเขา และใชสูตรคำนวณตางๆ 
เชน การทอนเงิน การลดราคาสินคา ดอกเบี้ยทบตน ปริมาตร และมวล 

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับทุกกลุมสาระการเรียนรู สามารถนำแนวคิดในการวิเคราะห วางแผน  
ออกแบบอัลกอริทึมหรือขั ้นตอนการแกปญหา และการคนหาวิธีการตางๆ ไปใชในการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชความรูและเทคนิคเกี่ยวกับการคนหาขอมูลในการหาคำตอบที่สงสัยหรือเขาถึงแหลงเรียนรูท่ี
ตองการ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลและแหลงขอมูล อางอิงแหลงขอมูลที่นำมาใชงาน ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาหรือสรางชิ้นงานตามวัตถุประสงค ใชซอฟตแวร
ในการจัดการงานหรือทำงานรวมกับผูอ่ืน 
 
 
 



 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. แกปญหาและเขียนโปรแกรม 

๑.๑ แกปญหาโดยใชเหตุผลเชงิตรรกะ  ๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๑.๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 

๒. จัดการขอมูลและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.๑   ใชเทคโนโลยีดิจทิัลในการรวบรวมขอมูล จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล  
        นำเสนอขอมูล เพื่อการแกปญหาหรือตัดสินใจ 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๓. รูเทาทันดิจิทัล 

๓.๑   เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
๓.๒   ใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

๔. ใชและสรางเทคโนโลยี 

๔.๑ เลือกใชเทคโนโลยีอยางคุมคา และสรางสิ่งของเคร่ืองใชเพื่อแกปญหา 
 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเปนทีม 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอยางยั่งยืน 

  
  

 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงช้ันท่ี ๒ 
LO-Tec ๒๐๑ ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณจำลอง หาวิธีการ
แกปญหาท่ีหลากหลายท่ีเปนไปได แสดงวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผลดวย
ขอความหรอืแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงขอสรุป มีความพยายามและกระตือรือรน  
ในการแกปญหาอยางอยางมุงม่ันไมยอทอ 
LO-Tec ๒๐๒ วิเคราะหปจจัยในสถานการณ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาอยาง
สรางสรรค ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรูจากความผิดพลาด สะทอนการทำงานของตนเอง 
รวมกันทำงานเปนทีมเพ่ือปรับปรุงแกไขผลลัพธใหดีข้ึน 



LO-Tec ๒๐๓ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับวิธีการ 
จัดเก็บ จัดเตรียมประมวลผล วิเคราะหขอมูลและลงขอสรุป เพ่ือการแกปญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอขอมูล 
โดยเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม ตระหนักถึงคุณคาและขอจำกัดของขอมูล 
LO-Tec ๒๐๔ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร เพ่ือทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
รับฟงอานเรื่อง หรือดูภาพท่ีเก่ียวของในสถานการณอยางมีสติ จับประเด็นสำคัญท้ังเชิงบวกและลบ ไมตัดสิน
ผูอ่ืนโดยใชอคติ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลและแหลงขอมูล เคารพในความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มี
มารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกปองตนเองจากการระรานทางไซเบอร รักษาอัตลักษณและ
รองรอยทางดิจิทัลอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
LO-Tec ๒๐๕ พัฒนาชิ้นงานเพ่ือแกปญหาอยางสรางสรรคและนำไปใชจริง โดยรวมกันทำงานเปนทีมในการ
วิเคราะหและรวบรวมปจจัยท่ีเก่ียวของกับสถานการณ ระบุปญหา วางแผนแกปญหา เลือกใชเทคโนโลยี โดย
ตอบสนองความตองการหรือสภาพปญหาในบริบทไดอยางคุมคา ตรวจสอบผลและปรับปรุงแกไข สะทอนผลท่ี
มีตอตนเองและผูอ่ืนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

LO-Tec ๒๔๐๑ แกปญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณจำลอง หาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลายท่ีเปนไป
ได แสดงวิธีการแกปญหาโดยขอความหรือแผนภาพ มีความพยายามและกระตือรือรนในการแกปญหาอยาง
อยางมุงม่ันไมยอทอ 
LO-Tec ๒๔๐๒ วิเคราะหปจจัยในสถานการณ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาอยาง
สรางสรรค ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม รวมกันทำงานเปนทีมเพ่ือผลลัพธใหดีข้ึน 
LO-Tec ๒๔๐๓ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับวิธีการ 
จัดเก็บ จัดเตรียม นำเสนอขอมูลโดยเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
LO-Tec ๒๔๐๔ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร เพ่ือทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
อานเรื่อง หรือดูภาพท่ีเก่ียวของในสถานการณอยางมีสติ และปกปองตนเองจากการระรานทางไซเบอร 
เหมาะสมและปลอดภัย 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

LO-Tec ๒๕๐๑ ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณจำลอง หาวิธีการ
แกปญหาท่ีหลากหลายท่ีเปนไปได แสดงวิธีการแกปญหาดวยขอความหรือแผนภาพ มีความพยายามและ
กระตือรือรนในการแกปญหาอยางอยางมุงม่ันไมยอทอ 
LO-Tec ๒๕๐๒ วิเคราะหปจจัยในสถานการณ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาอยาง
สรางสรรค ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรูจากความผิดพลาด สะทอนการทำงานของตนเอง 
รวมกันทำงานเปนทีมเพ่ือปรับปรุงแกไขผลลัพธใหดีข้ึน 
LO-Tec ๒๕๐๓ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับวิธีการ 
จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะหขอมูลและลงขอสรุป เพ่ือการแกปญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอขอมูล
โดยเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม ตระหนักถึงคุณคาและขอจำกัดของขอมูล 
LO-Tec ๒๕๐๔ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร รับฟง อานเรื่อง หรือดูภาพท่ีเก่ียวของ
ในสถานการณอยางมีสติ ไมตัดสินผูอ่ืนโดยใชอคติ เคารพในความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มีมารยาทและ
จริยธรรมในการสื่อสาร รักษาอัตลักษณและรองรอยทางดิจิทัลอยางเหมาะสมและปลอดภัย 



LO-Tec ๒๕๐๕ รวมกันทำงานเปนทีมในการวิเคราะหและรวบรวมปจจัยท่ีเก่ียวของกับสถานการณ ระบุ
ปญหา เลือกใชเทคโนโลยี โดยตอบสนองความตองการหรือสภาพปญหาในบริบทไดอยางคุมคา ตรวจสอบผล
และปรับปรุงแกไข สะทอนผลท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
 ผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

LO-Tec ๒๖๐๑ ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณจำลอง หาวิธีการแก 
ปญหาท่ีหลากหลายท่ีเปนไปได แสดงวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผลดวยขอความ
หรือแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงขอสรุป มีความพยายามและกระตือรือรนในการแก 
ปญหาอยางมุงม่ันไมยอทอ 
LO-Tec ๒๖๐๒ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร เพ่ือทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
รับฟง อานเรื่องหรือดูภาพท่ีเก่ียวของในสถานการณอยางมีสติ จับประเด็นสำคัญท้ังเชิงบวกและลบ ไมตัดสิน
ผูอ่ืนโดยใชอคติ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลและแหลงขอมูล เคารพในความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มี
มารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกปองตนเองจากการระรานทางไซเบอร รักษาอัตลักษณและรอง 
รอยทางดิจิทัลอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
LO-Tec ๒๖๐๓ พัฒนาชิ้นงานเพ่ือแกปญหาอยางสรางสรรคและนำไปใชจริง โดยรวมกันทำงานเปนทีม ระบุ
ปญหา วางแผนแกปญหา เลือกใชเทคโนโลยีโดยตอบสนองความตองการหรือสภาพปญหาในบริบทไดอยาง
คุมคาตรวจสอบผลและปรับปรุงแกไข สะทอนผลท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืนหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. โครงสรางเวลาเรียน 
โครงสรางเวลาเรียน ชวงช้ันท่ี ๑ - ๒ (ช้ัน ป.๑ - ๖) 

(ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบานวังสารภี พุทธศักราช………..  
กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้  

สาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา (ชวงชัน้ที่ ๑ - ๒) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมวิชาเคร่ืองมือ       

- ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 

- คณิตศาสตร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 

- ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๓๕  ๑๓๕ ๑๓๕ 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเคร่ืองมือ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๐๕ ๔๐๕ ๔๐๕ 

กลุมวิชาบูรณาการ       

- ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- สังคมศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- เทคโนโลยดีิจิทัล    ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ    ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- วิชาบูรณาการ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๒๕ ๒๒๕ ๒๒๕ 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาบูรณาการ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๔๐๕ ๔๐๕ ๔๐๕ 

กิจกรรมเพ่ิมเติมตามจุดเนนและบริบทของ

สถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      

- กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

- กิจกรรมลูกเสือ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมเพ่ิมเติมฯ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐ ๙๐๐ ๙๐๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน ๘๐๐ ชั่วโมง/ป ไมเกิน ๙๐๐ ชั่วโมง/ป  

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 160 
คณิตศาสตร 160 
ภาษาอังกฤษ 120 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 
สังคมศึกษา 20 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 20 
โรงเรียนของเรา 200 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 160 
คณิตศาสตร 160 
ภาษาอังกฤษ 120 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 
สังคมศึกษา 20 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 20 
รอบรั้ววังสารภี 200 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 160 
คณิตศาสตร 160 
ภาษาอังกฤษ 120 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 
สังคมศึกษา 20 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 20 
ถ่ินเราชาวปากแพรก 200 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 30 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 135 
คณิตศาสตร 135 
ภาษาอังกฤษ 135 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
สังคมศึกษา 40 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 40 
เทคโนโลยดีิจิทัล 20 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 20 

ศาสตรเทคโนโลย ี 225 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 135 
คณิตศาสตร 135 
ภาษาอังกฤษ 135 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
สังคมศึกษา 40 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 40 
เทคโนโลยดีิจิทัล 20 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 20 

ศาสตรชีวิต 225 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชา/กิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 

รายวชิา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 
กลุมวิชาเครื่องมือ  
ภาษาไทย 135 
คณิตศาสตร 135 
ภาษาอังกฤษ 135 
กลุมวิชาบูรณาการ  
ศิลปะ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
สังคมศึกษา 40 
วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาต ิ 40 
เทคโนโลยดีิจิทัล 20 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 20 

ศาสตรนักคิด 225 
กิจกรรมเพ่ิมเติม  
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมุนุม 20 
กิจกรรมลูกเสือ 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 

เวลาเรียนรวม 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและใชความรูเรื่องความหมายและลักษณะของคำสั่ง คำชี้แจง คำแนะนำ ความถูกตองเหมาะ 
สมในการปฏิบัติและมารยาทในการฟงและการดู วัตถุประสงคในการสื่อสาร หลักการพูดสื่อสาร ความถูกตอง
เหมาะสมในการพูดและมารยาทในการพูด หลักการอานออกเสียงคำในบทอาน ความถูกตองเหมาะสมในการ
อานออกเสียงคำ หลักการอานนิทาน อานบทอานและสื่อประเภทตางๆ มารยาทในการอาน นิสัยรักการอาน 
มาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย มารยาทในการเขียน การเขียนประโยคสั้นๆ การเขียนรูปแบบตางๆ วัตถุ 
ประสงคในการเขียน มารยาทในการเขียน ความหมายและลักษณะของจินตนาการ ความหมายและลักษณะ
ของภาษาพูดและภาษาเขียน ความเหมาะสมในการใชภาษา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของ
ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการอานและเขียนคำ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ 
รอบตัว 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟง การดู การปฏิบัติ การพูดสื่อสาร ทักษะการอานออกเสียงคำ 
การทำความเขาใจ วิเคราะหสิ่งที่อาน การปรับประยุกตใชความรู ทักษะการเขียนคำ คัดลายมือ เขียนสื่อสาร 
เขียนเรื่องตามจินตนาการ การใชภาษาพูดและภาษาเขียน พัฒนาการคิด 
 เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การคิดเชิงระบบ การรับสาร
อยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ  

LO-Th ๑๑๐๑  
LO-Th ๑๑๐๒  
LO-Th ๑๑๐๓  
LO-Th ๑๑๐๔  
LO-Th ๑๑๐๕  
LO-Th ๑๑๐๖  
LO-Th ๑๑๐๗  
LO-Th ๑๑๐๘  
LO-Th ๑๑๐๙  

 

 

 

 

 

 

 

 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องหลักการพูดเลาเรื่อง การพูดอธิบาย ขอเท็จจริง หลักการพูดสื่อสาร วัตถุ 
ประสงคในการสื่อสาร ความหมายและลักษณะของความคิดเห็นกับความรูสึก หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 
ความเขาใจและความเคารพในความแตกตาง ความเปนกลาง มารยาทในการพูด คำศัพท ความหมายของคำ 
หลักการอานออกเสียงคำในบทอานและสื่อประเภทตางๆ การอานบทอานในสื่อประเภทตางๆ ความมีเหตุผล
และมารยาทในการอาน นิสัยรักการอาน มาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย มารยาทในการเขียน หลัก การเขียน
สื่อสาร การเขียนรูปแบบตางๆ วัตถุประสงคในการเขียน หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึก 
มารยาทในการเขียน ความหมายและลักษณะของจินตนาการ ความหมายและลักษณะของภาษาพูดและภาษา
เขียน หลักการใชภาษาเขียน ความเหมาะสมในการใชภาษา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของ
ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการอานและเขียนคำ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน สถานการณตางๆ รอบตัว 
และเหตุการณประจำวัน 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟง การดู การพูดเลาเรื่อง บอกรายละเอียด พูดสื่อสาร แสดง
ความคิดเห็นและความรูสึก ทักษะการอานออกเสียงคำ การทำความเขาใจ วิเคราะหสิ ่งที ่อาน การปรับ
ประยุกตใชความรูอยางสรางสรรค ทักษะการเขียนคำ คัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนเรื่องตามจินตนาการ การ
ใชภาษาพูดและภาษาเขียน แตงประโยคอยางงาย พัฒนาการคิด 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การคิดสรางสรรค การรับสาร
อยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ 

LO-Th ๑๒๐๑  
LO-Th ๑๒๐๒  
LO-Th ๑๒๐๓  
LO-Th ๑๒๐๔  
LO-Th ๑๒๐๕  
LO-Th ๑๒๐๖  
LO-Th ๑๒๐๗  
LO-Th ๑๒๐๘  
LO-Th ๑๒๐๙  

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องหลักการพูดเลาเรื่อง การพูดอธิบาย การพูดแสดงความคิดเห็น หลักการพูด
สื่อสาร วัตถุประสงคในการสื่อสาร ความหมายและลักษณะของความคิดเห็นกับความรูสึก หลักการพูดแสดง
ความคิดเห็น ความหมายและลักษณะของการสนทนา หลักการสนทนา มารยาทในการพูด การฟง และการดู 
หลักการอานออกเสียงคำในบทอาน ความมีเหตุผลและมารยาทในการอาน หลักการอานบทอานในสื่อประเภท
ตางๆ ลักษณะของหนังสือที่ดี นิสัยรักการอาน ความหมายของคำ หลักการใชคำ มาตรฐานโครงสรางตัว
อักษรไทย การเขียนรูปแบบตางๆ วัตถุประสงคในการเขียน ความเปนกลางและมารยาทในการเขียน 
ความหมายและลักษณะของจินตนาการ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น ความหมายและลักษณะของภาษา
พูดและภาษาเขียน เจตคติที่ดีตอการใชภาษา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ิน หลักการอานและเขียนคำ ความหมายและโครงสรางพ้ืนฐานของประโยค ประเภทของเจตนาใน
การสงสาร ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟง การดู การพูดเลาเรื ่อง บอกรายละเอียด พูดสื่อสาร การ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นและความรูสึก ทักษะการอานออกเสียงคำ การทำความเขาใจ 
วิเคราะหสิ่งที่อาน การปรับประยุกตใชความรูอยางสรางสรรค การนำเสนอผลงาน ทักษะการเขียนคำ คัด
ลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนเรื ่องตามจินตนาการ การใชภาษาพูดและภาษาเขียน แตงประโยคอยางงาย 
พัฒนาการคิด 
 เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การคิดสรางสรรค การรับสาร
อยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ 

LO-Th ๑๓๐๑  
LO-Th ๑๓๐๒  
LO-Th ๑๓๐๓  
LO-Th ๑๓๐๔  
LO-Th ๑๓๐๕  
LO-Th ๑๓๐๖  
LO-Th ๑๓๐๗  

 LO-Th ๑๓๐๘  
LO-Th ๑๓๐๙  

 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับหลักการสรุปความ การตั้งคำถาม จากสื่อตางๆ หลักการพูดเลาเรื่อง พูด
โนมนาว พูดปฏิเสธ และพูดโตตอบตามความรูสึก วัตถุประสงคในการสื่อสาร หลักการอานออกเสียงบทรอย
แกว มารยาทในการอาน ความหมายและลักษณะของสัญลักษณ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ หลักการอานขอมูล
จากสื่อตางๆ บทความ วรรณคดี นิสัยรักการอาน การเขียนสื่อสารในสถานการณตางๆ มาตรฐานโครงสรางตัว
อักษรไทย ความหมายของคำ ลักษณะของคำที่มีความหมายใกลเคียงกัน หลักการใชคำ ประเภทและลักษณะ
ของงานเขียน มารยาทในการเขียน ความหมายและลักษณะของโครงเรื่องกับแผนภาพความคิด ความหมาย
และลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน หลักการใชภาษาพูดและภาษาเขียน ระดับภาษา ความหมายและ
ลักษณะของคำ สำนวน คำราชาศัพท คำยืม ชนิด/ประเภทของคำ สำนวน คำราชาศัพท ความแตกตางระหวาง
คำไทยกับคำยืม ความหมายของบทรอยกรองและวรรณศิลป ประเภทของบทรอยกรอง ความรูพื ้นฐาน
เกี่ยวกับวรรณศิลป การแตงคำประพันธ ประโยคที่ใชในการสื่อสาร ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และ
สถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการฟง การดูสื่อตางๆ พูดสื่อสาร แสดงความรูสึก พูดสรุป ตั้งคำถาม 
พูดเลาเรื่อง พูดโนมนาว พูดปฏิเสธ พูดโตตอบ การอานออกเสียง การถายทอดความหมาย อารมณความรูสกึ 
การวิเคราะหความหมายของขอมูล การนำความรูไปใช การอานเรื่องจากสื่อตางๆ การตอบคำถาม จับใจความ
สำคัญ สรุปความรูและขอคิด เขียนสื่อสาร การคัดลายมือ การเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด การใช
ภาษาพูดและเขียน การแตงคำประพันธ บทรอยกรอง พัฒนากระบวนการคิด ใชภาษาไทยและประโยคสื่อสาร
อยางถูกตอง  
 เพ่ือใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
คิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการ
สื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม บรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร รับสงสารบน
พื้นฐานความเขาใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง เกิดกระบวนการทำงานแบบ
รวมมือรวมพลัง เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี เขาใจปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ  
รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพ่ือใหเกิดความเขาใจ มีเจตคติท่ีดี และมุงม่ันในการทำงาน มีมารยาทในการฟง 
พูด อาน และเขียน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๒  ขอ 

LO-Th ๒๔๐๑   LO-Th ๒๔๐๒  
LO-Th ๒๔๐๓   LO-Th ๒๔๐๔  
LO-Th ๒๔๐๕   LO-Th ๒๔๐๖  
LO-Th ๒๔๐๗   LO-Th ๒๔๐๘  
LO-Th ๒๔๐๙   LO-Th ๒๔๑๐  
LO-Th ๒๔๑๑   LO-Th ๒๔๑๒  

 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับหลักการสรุปความ การตั้งคำถาม การวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น 
การพูดสื่อสารในรูปแบบตางๆ การพูดนำเสนอ หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก การพินิจสื่อ 
หลักการอานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง การถายถอดความหมายและอารมณความรูสึก มารยาท
ในการอาน ความหมายและลักษณะของ ตาราง กราฟ อินโฟกราฟก หลักการอานขอมูลจากสื ่อตางๆ 
ความหมายและลักษณะของขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ความหมายของ
คำ ลักษณะของคำที่มีความหมายใกลเคียงกัน หลักการใชคำ มาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย รูปแบบตางๆ 
ในการเขียนสื่อสาร มารยาทในการเขียน ความหมายและลักษณะของสัญลักษณท่ีปรากฏในสื่อตางๆ หลักการ
เขียนแสดงความคิดเห็น ความหมายและลักษณะของโครงเรื่องกับแผนภาพความคิด หลักการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ประเภทและลักษณะของงานเขียน หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น ความหมายและลักษณะของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน ระดับภาษา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทยมาตรฐาน 
ความหมายและลักษณะของคำ สำนวน คำราชาศัพท คำยืม ชนิด/ประเภทของคำ สำนวน คำราชาศัพท  
ความแตกตางระหวางคำไทยกับคำยืม ความหมายและโครงสรางพื้นฐานของประโยค ชนิดของประโยคท่ี
จำแนกตามเจตนาของผูสงสาร ความหมายของบทรอยกรองและวรรณศิลป ประเภทของบทรอยกรอง ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณศิลป การแตงคำประพันธ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ 
รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟง การดูสื่อที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ พูดสื่อสาร พูดแสดง
ความคิดเห็นและแสดงความรูสึก พูดสรุป ตั้งคำถาม พูดเลาเรื่อง พูดนำเสนอ การอานออกเสียง การถายทอด
ความหมาย อารมณความรูสึก การวิเคราะหความหมายของขอมูล วิเคราะหตาราง กราฟ และอินโฟกราฟก 
การนำความรูไปใช การอานเรื่องจากสื่อตางๆ บทความ วรรณคดี จับใจความสำคัญ สรุปความรูและขอคิด 
วิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น เขียนสื่อสาร การคัดลายมือ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น การ
เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนเรื่องตามจินตนาการ การประเมินงานเขียน การใชคำ ภาษาพูด
และเขียน การแตงคำประพันธ บทรอยกรอง พัฒนากระบวนการคิด ใชภาษาไทยและประโยคสื่อสารอยาง
ถูกตอง  
 เพ่ือใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
คิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การคิดแกปญหา รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การ
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม บรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 
รับสงสารบนพื้นฐานความเขาใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง เกิดกระบวนการ
ทำงานแบบรวมมือรวมพลัง เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี เขาใจปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและ
ในเอกภพ รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ มีเจตคติที่ดี และมุงมั ่นในการทำงาน มี
มารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๒  ขอ 

LO-Th ๒๕๐๑   LO-Th ๒๕๐๒   LO-Th ๒๕๐๓   LO-Th ๒๕๐๔  
LO-Th ๒๕๐๕   LO-Th ๒๕๐๖   LO-Th ๒๕๐๗   LO-Th ๒๕๐๘  
LO-Th ๒๕๐๙   LO-Th ๒๕๑๐   LO-Th ๒๕๑๑   LO-Th ๒๕๑๒ 



คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเก่ียวกับหลักการตั้งคำถาม การวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น การพูดสื่อสารใน
รูปแบบตางๆ หลักการพูดเลาเรื่อง การพูดนำเสนอ พูดอยางสรางสรรค หลักการพูดแสดงความคิดเห็น การ
พินิจสื่อ การเคารพในความแตกตาง มารยาทในการพูด หลักการพูดแสดงความคิดเห็น หลักการอานออกเสียง
บทรอยแกว และบทรอยกรอง บทอาขยาย การถายถอดความหมายและอารมณความรูสึก มารยาทในการอาน 
ความหมายและลักษณะของสัญลักษณ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง กราฟ อินโฟกราฟก หลักการอานขอมูล
จากสื่อตางๆ ความหมายและลักษณะของขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 
การสรางประโยชนจากการอาน  ความหมายและความแตกตางของวรรณคดีและวรรณกรรม หลักการอาน
วรรณคดี และวรรณกรรม ลักษณะของบทอานที่ดี ความหมายของคำ ลักษณะของคำที่มีความหมายใกลเคยีง
กัน หลักการใชคำ มาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย ความหมายและลักษณะของจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การยอความ บันทึก รูปแบบตางๆ ในการเขียนสื่อสาร มารยาทในการเขียน ความหมายและ
ลักษณะของสัญลักษณท่ีปรากฏในสื่อตางๆ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึก หลักการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและเรียงความ ประเภทและลักษณะของงานเขียน หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 
ความหมายและลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ระดับภาษา ความหมาย ลักษณะและความสำคัญของ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ศัพทภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน ความหมายและลักษณะของคำ สำนวน คำ
ราชาศัพท คำยืม ชนิด/ประเภทของคำ สำนวน คำราชาศัพท  ความแตกตางระหวางคำไทยกับคำยืม 
ความหมายและโครงสรางพื้นฐานของประโยค ชนิดของประโยคที่จำแนกตามเจตนาของผูสงสาร ความหมาย
ของบทรอยกรองและวรรณศิลป ประเภทของบทรอยกรอง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณศิลป การแตงคำ
ประพันธ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟง การดู วิเคราะหความนาเชื่อถือของขาวหรือสถานการณตางๆ 
พูดสื่อสาร พูดแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกอยางมีเหตุผล พูดสรุป ตั้งคำถาม พูดนำเสนอ พูดอยาง
สรางสรรค เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสม การอานออกเสียง การถายทอดความหมาย อารมณ
ความรูสึก การวิเคราะหความหมายของขอมูล อานสัญลักษณ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง กราฟ และอินโฟ
กราฟก จากสื่อตางๆ การนำความรูไปใช การอานเรื่องจากสื่อตางๆ บทความ วรรณคดี จับใจความสำคัญ สรุป
ความรูและขอคิด วิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินคา เขียน
สื่อสาร เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น การเขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เขียนเรื ่องตาม
จินตนาการ การประเมินงานเขียน เขียนเรียงความตามหลักการ การใชคำ สำนวนประโยค ภาษาพูดและเขียน
สื่อสาร การแตงคำประพันธ บทรอยกรอง เขียนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณศิลป พัฒนากระบวนการคิด ใช
ภาษาไทยและประโยคสื่อสารอยางถูกตอง  
 เพ่ือใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
คิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การคิดแกปญหา รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การ
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม บรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร 
รับสงสารบนพื้นฐานความเขาใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง เกิดกระบวนการ
ทำงานแบบรวมมือรวมพลัง เปนพลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี เขาใจปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและ
ในเอกภพ มีเจตคติท่ีดี และมุงม่ันในการทำงาน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 
 



ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๒  ขอ 
LO-Th ๒๖๐๑  
LO-Th ๒๖๐๒  
LO-Th ๒๖๐๓  
LO-Th ๒๖๐๔  
LO-Th ๒๖๐๕  
LO-Th ๒๖๐๖  
LO-Th ๒๖๐๗  
LO-Th ๒๖๐๘  
LO-Th ๒๖๐๙  
LO-Th ๒๖๑๐  
LO-Th ๒๖๑๑  
LO-Th ๒๖๑๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ ความสัมพันธของแบบรูปซ้ำของจำนวน 
รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ และแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทาๆ กัน ความหมายของหนวย
การวัด น้ำหนัก เวลา ความยาว รูปราง ลักษณะของรูปรางตางๆ ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูป
เรขาคณิตสามมิติ แผนภูมิรูปภาพ โจทยปญหาเมื ่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อความหมาย การนำไปใช อธิบายความสัมพันธและ
ความหมาย การใหเหตุผล สรางขอสรุป บอกน้ำหนัก การเชื่อมโยงความรู การแกปญหา รับรู จำแนก บอก
ลักษณะ การจัดการขอมูล นำเสนอขอมูล ขยายแนวคิด การหาคำตอบของปญหา 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต คิดอยางเปนระบบ 
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส เพื่อใหเกิดความเขาใจ การ
เปนสมาชิกท่ีดีและมีภาวะผูนำ มีความมุงม่ันในการทำงาน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๘  ขอ 

LO-Math ๑๑๐๑  
LO-Math ๑๑๐๒  
LO-Math ๑๑๐๓  
LO-Math ๑๑๐๔  
LO-Math ๑๑๐๕  
LO-Math ๑๑๐๖  
LO-Math ๑๑๐๗  
LO-Math ๑๑๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเก่ียวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐๐ และ ๐ ความสัมพันธของจำนวนโดยใชการรวม
(compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน การบวก การลบ ความสัมพันธและสมบัติตางๆ ของ
การดำเนินการและแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร การวัดความยาว น้ำหนัก และ
ปริมาตร ความหมายของหนวยการวัด ความยาว น้ำหนักและปริมาตร เวลา ระยะเวลา รูปรางและลักษณะ
ของรูปรางตางๆ ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ แผนภูมิรูปภาพ โจทยปญหาเม่ือ
กําหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการสื่อสาร สื่อความหมาย การนำไปใช การบอก อธิบายความสัมพันธ
และสถานการณ วัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร การคำนวณและเลือกใชเครื่องมือในการบวกและการลบ 
การใหเหตุผล สรางขอสรุป บอกน้ำหนัก การเชื่อมโยงความรู การดำเนินการและแปลความหมาย การ
แกปญหา รับรูรูปราง การจำแนก การใหเหตุผลในการจำแนก บอกและอธิบายลักษณะ การสังเกต การสราง
รูปราง การจัดการขอมูล นำเสนอขอมูล การหาคำตอบของปญหา 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต คิดอยางเปนระบบ 
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส เพื่อใหเกิดความเขาใจ การ
เปนสมาชิกที่ดีและมีภาวะผูนำ กระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง เขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นบนโลก
และในเอกภพ มีความมุงม่ันในการทำงาน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๐  ขอ 

LO-Math ๑๒๐๑  
LO-Math ๑๒๐๒  
LO-Math ๑๒๐๓  
LO-Math ๑๒๐๔  
LO-Math ๑๒๐๕  
LO-Math ๑๒๐๖  
LO-Math ๑๒๐๗  
LO-Math ๑๒๐๘  
LO-Math ๑๒๐๙  
LO-Math ๑๒๑๐  

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓              เวลาเรียน  ๑๖๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐๐ และ ๐ และเศษสวนอยางงาย ความสัมพันธ
ของจำนวนโดยใชการรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป
เรขาคณิตและรูปอื่นๆ และแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทาๆ กัน การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร ความสัมพันธและ
สมบัติตางๆ ของการดำเนินการ ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร การแกปญหาเก่ียวกับจำนวนนับและ
เศษสวน การวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร ความหมายของหนวยการวัด หนวยการวัดและเครื่องวัด 
เวลา ระยะเวลา เงิน จำนวนเงิน การแลกเงิน รูปรางและลักษณะของรูปรางตางๆ ลักษณะของรูปเรขาคณิต
สองมิติท่ีมีแกนสมมาตร รูปเรขาคณิตสามมิติ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง ตารางทางเดียว การแกปญหาทาง
สถิติ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อความหมาย อธิบายความสัมพันธ เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับ การใหเหตุผล สรางขอสรุป และขยายแนวคิด การแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง
หลากหลายหรือแตกตางจากเดิม อธิบายสถานการณในชีวิตจริง สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการดำเนินการ 
คำนวณและเลือกใชเครื่องมือ เชื ่อมโยงความรูและความสัมพันธ แปลความหมาย แกปญหา แลกเปลี่ยน
แนวคิดรวมกับผูอื่น เขาใจความหมาย เลือกใชหนวยการวัดและเครื่องวัด รับรูและอธิบายลักษณะของรูปราง
ตางๆ สังเกตและสรางรูปราง การจำแนกและบอกลักษณะ การจัดการและนำเสนอขอมูล การตัดสินใจ 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต คิดอยางเปนระบบ 
คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ การเปนสมาชิกที่ดีและมีภาวะผูนำ สรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง กระบวนการ
ทำงานแบบรวมมือรวมพลัง พลเมืองรูเคารพสิทธิ พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ เขาใจปรากฎการณท่ี
เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
อยูรวมกันกับ ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีความมุงม่ันในการทำงาน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๓  ขอ 

LO-Math ๑๓๐๑  LO-Math ๑๓๐๒  
LO-Math ๑๓๐๓  LO-Math ๑๓๐๔  
LO-Math ๑๓๐๕  LO-Math ๑๓๐๖  
LO-Math ๑๓๐๗  LO-Math ๑๓๐๘  
LO-Math ๑๓๐๙  LO-Math ๑๓๑๐  
LO-Math ๑๓๑๑  LO-Math ๑๓๑๒  
LO-Math ๑๓๑๓  

 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี ่ยวกับจำนวนนับที่มีคามากกวา๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ เศษสวน จำนวนคละ 
ทศนิยม ไมเกิน ๓ ตำแหนง ความสัมพันธของจำนวนนับจำนวนนบัไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การดำเนินการ
ของจำนวนนับ เศษสวน และทศนิยม ระยะเวลา ระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป 
จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ สมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ความยาวรอบรูป ลักษณะและ
สวนตางๆ ของแบบจำลอง ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม แผนภูมิแทง ในการแกปญหา
ในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร อธิบายความสัมพันธ เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับ อธิบายสถานการณในชีวิตจริง การแกปญหา แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอื่น สื่อความหมาย การ
ใหเหตุผล ขยายแนวคิด การจำแนกและอธิบายลักษณะ การจัดการและนำเสนอขอมูล ใชเทคโนโลยี วิเคราะห
และแปลความหมายของขอมูล 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิง
ระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจและความเคารพในความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา มีกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวม
พลัง การสรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง พลเมืองผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการ
อยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีความตระหนัก มีความมุมานะ มีความกระตือรือรนและมุงม่ันในการทำงาน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ 

LO-Math ๒๔๐๑  
LO-Math ๒๔๐๒  
LO-Math ๒๔๐๓  
LO-Math ๒๔๐๔  
LO-Math ๒๔๐๕  
LO-Math ๒๔๐๖  
LO-Math ๒๔๐๗  
LO-Math ๒๔๐๘  
LO-Math ๒๔๐๙  

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเก่ียวกับจำนวนนับ เศษสวนท่ีมีตัวสวนเปนตัวประกอบ ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 
๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง รอยละ จำนวนคละ ความหมายภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร อัตราสวน สมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะและสวนตางๆ ของแบบจำลอง แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แผนภูมิแทง กราฟเสน สถิติ ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร การนำความรูไปใช อธิบายความสัมพันธ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ อธิบายสถานการณในชีวิตจริง การแกปญหา สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการ
ดำเนินการ หาผลลัพธ แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอื่น สื่อความหมาย การใหเหตุผล สรางขอคาดการณและ
ขอสรุป ขยายแนวคิด หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ การจำแนกและอธิบายลักษณะ สรางแบบจำลอง หา
ปริมาตรและความจุ การจัดการและนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง กราฟเสน ใชเทคโนโลยี วิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูล และวางแผนการทำงาน 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิง
ระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจและความเคารพในความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา มีกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวม
พลัง การสรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง พลเมืองผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการ
อยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีความตระหนัก มีความมุมานะ มีความกระตือรือรนและมุงมั่นในการทำงาน มีความ
คลองแคลว ยืดหยุน และรอบคอบ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๐  ขอ 

LO-Math ๒๕๐๑  
LO-Math ๒๕๐๒  
LO-Math ๒๕๐๓  
LO-Math ๒๕๐๔  
LO-Math ๒๕๐๕  
LO-Math ๒๕๐๖  
LO-Math ๒๕๐๗  
LO-Math ๒๕๐๘  
LO-Math ๒๕๐๙  
LO-Math ๒๕๑๐  

 
 
 



คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยม รอยละ อัตราสวน และการหา ค.ร.น และ     
ห.ร.ม ของจำนวนนับไมเกิน 3 จำนวน และความสัมพันธ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ เศษสวน 
และทศนิยม ความสัมพันธของแบบรูป การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
สมบัติ ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ลักษณะและสวนตางๆ ของ
แบบจำลอง การสรางแบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แผนภูมิแทง ตาราง กราฟเสน แผนภูมิรูปวงกลม และสถิติ ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารทางคณิตศาสตร การนำความรูไปใช อธิบายความสัมพันธ 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ อธิบายสถานการณในชีวิตจริง การแกปญหา สรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในการ
ดำเนินการ หาผลลัพธ แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกับผูอื่น สื่อความหมาย การใหเหตุผล สรางขอคาดการณและ
ขอสรุป ขยายแนวคิด หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ การจำแนกและอธิบายลักษณะ สรางแบบจำลอง หา
ปริมาตรและความจุ การจัดการและนำเสนอขอมูลดวยแผนภูมิแทง กราฟเสน ใชเทคโนโลยี วิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูล รวมกันวางแผนการทำงานและมีสวนรวมในการแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิง
ระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจและความเคารพในความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา มีกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวม
พลัง การสรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง พลเมืองผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการ
อยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน มีความตระหนัก มีความมุมานะ มีความกระตือรือรนและมุงมั่นในการทำงาน มีความ
คลองแคลว ยืดหยุน และรอบคอบ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๐  ขอ 

LO-Math ๒๖๐๑  
LO-Math ๒๖๐๒  
LO-Math ๒๖๐๓  
LO-Math ๒๖๐๔  
LO-Math ๒๖๐๕  
LO-Math ๒๖๐๖  
LO-Math ๒๖๐๗  
LO-Math ๒๖๐๘  
LO-Math ๒๖๐๙  
LO-Math ๒๖๑๐  

 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑              เวลาเรียน  ๑๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคําศัพทงายๆ การสะกดคํา ความหมายของคําและวลี เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัว ประโยคพื้นฐาน การใชคําศัพท วลีสั้นๆ และสํานวนที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ประโยคอยางงายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ การสรางชิ้นงาน ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด บอกความหมาย ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และงาย ประโยค
พื้นฐาน และสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสาร บรรยายขอมูลสวนตัวและกิจวัตรประจำวัน อานและ
เขียนประโยคอยางงาย การปฏิบัติ  นำเสนอขอมูล แสดงความคิด ความรูสึก เขียนคำศัพท วลี และประโยค
สั้นๆ ที่ตนเองสนใจ สนทนา สื่อสารความตองการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น สรางชิ้นงานอยาง
สรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรู จัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและ
ถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความเขาใจ พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี พลเมืองมีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ 
การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๘  ขอ 

LO-Eng ๑๑๐๑  
LO-Eng ๑๑๐๒  
LO-Eng ๑๑๐๓  
LO-Eng ๑๑๐๔  
LO-Eng ๑๑๐๕  
LO-Eng ๑๑๐๖  
LO-Eng ๑๑๐๗  
LO-Eng ๑๑๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒              เวลาเรียน  ๑๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคําศัพทงายๆ การสะกดคํา ความหมายของคําและวลี เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัว การใชคํา วลีท่ีสั้นและงาย หรือประโยคพ้ืนฐาน และสํานวนท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน ประโยคอยางงายเก่ียวกับตนเอง บุคคล เหตุการณในสถานการณใกลตัว บทความสั้นๆ งายๆ  
การสรางชิ้นงาน ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด บอกความหมาย ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และงาย ประโยค
พื้นฐาน และสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสาร บรรยายขอมูลสวนตัวและกิจวัตรประจำวัน อานและ
เขียนประโยคอยางงาย อานบทความสั้นๆ งายๆ การปฏิบัติ  นำเสนอขอมูล เขาใจ แสดงความคิด บอก
ความรูสึก เขียนคำศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ที่ตนเองสนใจ สนทนา สื่อสารความตองการ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูอ่ืน สรางชิ้นงานอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรู จัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและ
ถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความเขาใจ พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี พลเมืองมีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ 
การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ 

LO-Eng ๑๒๐๑  
LO-Eng ๑๒๐๒  
LO-Eng ๑๒๐๓  
LO-Eng ๑๒๐๔  
LO-Eng ๑๒๐๕  
LO-Eng ๑๒๐๖  
LO-Eng ๑๒๐๗  
LO-Eng ๑๒๐๘  
LO-Eng ๑๒๐๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓              เวลาเรียน  ๑๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคําศัพทงายๆ การสะกดคํา ความหมายของคําและวลี เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งตางๆ รอบตัว การใชคํา วลีท่ีสั้นและงาย หรือประโยคพ้ืนฐาน และสํานวนท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน ประโยคอยางงายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณในสถานการณใกลตัว บทความสั้นๆ งายๆ 
การสรางชิ้นงาน ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และสถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด บอกความหมาย ใชคําศัพท วลีสั้นๆ และงาย ประโยค
พื้นฐาน และสำนวนที่ใชในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสาร บรรยายขอมูลสวนตัวและกิจวัตรประจำวัน อานและ
เขียนประโยคอยางงาย อานบทความสั้นๆ งายๆ การปฏิบัติ  นำเสนอขอมูล เขาใจ แสดงความคิด บอก
ความรูสึก เขียนคำศัพท วลี และประโยคสั้นๆ ที่ตนเองสนใจ สนทนา สื่อสารความตองการ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูอ่ืน สรางชิ้นงานอยางสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความสามารถในการรู จัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและ
ถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความเขาใจ พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี พลเมืองมีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ 
การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๙  ขอ 
 LO-Eng ๑๓๐๑  
 LO-Eng ๑๓๐๒  

LO-Eng ๑๓๐๓  
LO-Eng ๑๓๐๔  
LO-Eng ๑๓๐๕  
LO-Eng ๑๓๐๖  
LO-Eng ๑๓๐๗  
LO-Eng ๑๓๐๘  
LO-Eng ๑๓๐๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคำพื้นฐาน คำศัพท วลี ประโยค ขอความที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน 
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื ่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว 
หลักการอานขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆ หลักการเขียนเพื่อแสดงความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว 
ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ที่สนใจ หลักการใชภาษาเพื่อสืบคนขอมูล การสรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษา หลักการใชภาษาเพื ่อการสื ่อสารและสรางความสัมพันธ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และ
สถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด อานออกเสียงภาษาอังกฤษ การใชคำและวลีสั ้นๆ 
สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ อานและตอบคำถามจากสื่อ
ตางๆ การจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดจากสื่อ เขียนเพื่อแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และ
ประเด็นตางๆ ท่ีสนใจ สื่อสารความตองการของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน สืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม สรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษาอยางสรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง การจัดการอารมณและความเครียด มีเปา
หมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ดานการคิดเชิง
ระบบเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน
การสื่อสาร รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ กระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง การ
เปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา เปนพลเมืองรูเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี มีสวนรวม 
อยางมีวิจารณญาณ เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การ 
สราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี มีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ 
ธรรมชาติอยางยั่งยนื มีความมุงม่ันและความม่ันใจ มีวินัย ใฝเรียนรู และมีนิสัยรักการฟง พูด อาน และเขียน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๑  ขอ 

LO-Eng ๒๔๐๑  
LO-Eng ๒๔๐๒  
LO-Eng ๒๔๐๓  
LO-Eng ๒๔๐๔  
LO-Eng ๒๔๐๕  
LO-Eng ๒๔๐๖  
LO-Eng ๒๔๐๗  
LO-Eng ๒๔๐๘  
LO-Eng ๒๔๐๙  
LO-Eng ๒๔๑๐  
LO-Eng ๒๔๑๑  



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคำพื้นฐาน คำศัพท วลี ประโยค ขอความที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน 
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื ่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว 
หลักการอานขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆ หลักการเขียนเพื่อแสดงความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว 
ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ที่สนใจ หลักการใชภาษาเพื่อสืบคนขอมูล การสรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษา หลักการใชภาษาเพื ่อการสื ่อสารและสรางความสัมพันธ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และ
สถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด อานออกเสียงภาษาอังกฤษ การใชคำและวลีสั ้นๆ 
สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ อานและตอบคำถามจากสื่อ
ตางๆ การจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดจากสื่อ เขียนเพื่อแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และ
ประเด็นตางๆ ท่ีสนใจ สื่อสารความตองการของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน สืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม สรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษาอยางสรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง การจัดการอารมณและความเครียด มีเปา
หมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ดานการคิดเชิง
ระบบเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน
การสื่อสาร รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ กระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง การ
เปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา เปนพลเมืองรูเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี มีสวนรวม 
อยางมีวิจารณญาณ เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การ 
สราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี มีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ 
ธรรมชาติอยางยั่งยนื มีความมุงม่ันและความม่ันใจ มีวินัย ใฝเรียนรู และมีนิสัยรักการฟง พูด อาน และเขียน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๑  ขอ 

LO-Eng ๒๕๐๑  
LO-Eng ๒๕๐๒  
LO-Eng ๒๕๐๓  
LO-Eng ๒๕๐๔  
LO-Eng ๒๕๐๕  
LO-Eng ๒๕๐๖  
LO-Eng ๒๕๐๗  
LO-Eng ๒๕๐๘  
LO-Eng ๒๕๐๙  
LO-Eng ๒๕๑๐  
LO-Eng ๒๕๑๑  



คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖              เวลาเรียน  ๑๓๕  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับคำพื้นฐาน คำศัพท วลี ประโยค ขอความที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน 
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื ่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  บุคคล โรงเรียน และสิ่งตางๆ รอบตัว 
หลักการอานขอมูลตางๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้นๆ หลักการเขียนเพื่อแสดงความ
ตองการ ขอความชวยเหลือ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว 
ขาว เหตุการณปจจุบัน และประเด็นตางๆ ที่สนใจ หลักการใชภาษาเพื่อสืบคนขอมูล การสรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษา หลักการใชภาษาเพื ่อการสื ่อสารและสรางความสัมพันธ ในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน และ
สถานการณตางๆ รอบตัว 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฟงและพูด อานออกเสียงภาษาอังกฤษ การใชคำและวลีสั ้นๆ 
สนทนา โตตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ อานและตอบคำถามจากสื่อ
ตางๆ การจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดจากสื่อ เขียนเพื่อแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ แสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งตางๆ รอบตัว ขาว เหตุการณปจจุบัน และ
ประเด็นตางๆ ท่ีสนใจ สื่อสารความตองการของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน สืบคนขอมูลเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆ รอบตัว สถานการณ ขาว เหตุการณหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม สรางชิ้นงานเกี่ยวกับ
ภาษาอยางสรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดความสามารถในการรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง การจัดการอารมณและความเครียด มีเปา
หมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ดานการคิดเชิง
ระบบเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใน
การสื่อสาร รับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ กระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง การ
เปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนํา เปนพลเมืองรูเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี มีสวนรวม 
อยางมีวิจารณญาณ เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การ 
สราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี มีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับการอยูรวมกับ 
ธรรมชาติอยางยั่งยนื มีความมุงม่ันและความม่ันใจ มีวินัย ใฝเรียนรู และมีนิสัยรักการฟง พูด อาน และเขียน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๑๑  ขอ 

LO-Eng ๒๖๐๑  
LO-Eng ๒๖๐๒  
LO-Eng ๒๖๐๓  
LO-Eng ๒๖๐๔  
LO-Eng ๒๖๐๕  
LO-Eng ๒๖๐๖  
LO-Eng ๒๖๐๗  
LO-Eng ๒๖๐๘  
LO-Eng ๒๖๐๙  
LO-Eng ๒๖๑๐  
LO-Eng ๒๖๑๑  



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องอารมณของบทเพลง รูปภาพ สัญลักษณแทนเสียง หรือโนตเพลง การแสดง
ดนตรีไทย การเคลื่อนไหวรางกาย ทาทางเลียนแบบในลักษณะตางๆ อยางอิสระ สรางสรรคและมีสุนทรียภาพ 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการใชศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผานการทำงานอยางมีสมาธิ สังเกต 
เห็น เขาใจและรับรูสุนทรียภาพ ผานความสัมพันธของพหุประสาทสัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับ
ธรรมชาติ การฟง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่อง
ดนตรีตางๆ รูปแบบการเกิดเสียง อธิบายบทเพลงดวยองคประกอบดนตรี การใชรูปภาพ สัญลักษณแทนเสียง 
หรือโนตเพลง การขับรอง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอยางถูกตอง ดวยความมั่นใจ สนุกกับการรองเพลง 
หรือบรรเลงดนตรีที่เหมาะกับชวงวัย เรียนรูอารมณของบทเพลงที่ฟง มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทย สากล 
หรือของทองถ่ิน ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุม ดวยความม่ันใจ และเหมาะสมกับวัย รวมท้ังการเปนผูดู ผูชมและผู
แสดงที่เขาใจบทบาทหนาที่ของตน สนุกกับการเคลื่อนไหวรางกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว สิ่งของ ใน
ลักษณะตางๆ อยางอิสระ สรางสรรคและมีสุนทรียภาพ ใชภาษาทา สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการ
เคลื่อนไหวรางกายที่สะทอนอารมณของตนเอง แสดงทาทางประกอบการละเลนพื้นบาน นาฏศิลปไทย หรือ
นาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ที่เหมาะสมกับวัย สนุกกับการละเลนพื้นบาน และเลาถึงการแสดงนาฏศิลปใน
ทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 

เพื่อใหเกิดความสามารถดานการคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ การรับสงสารบนพ้ืนฐานความเขาใจ เคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง  
การมีเปาหมายในชีวิต การจัดการอารมณและ ความเครียดดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง การ
เปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความ
สัมพันธของ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๓  ขอ 

LO-Art ๑๑๐๓  
LO-Art ๑๑๐๔  
LO-Art ๑๑๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการแสดงดนตรีสากล ภาษาทาในการสื่อความหมายแทนคำพูดที่สะทอน
อารมณของตนเอง การละเลนพ้ืนบาน 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการรองเพลง หรือบรรเลงดนตรีท่ีเหมาะกับชวงวัย เรียนรูอารมณของ
บทเพลงที่ฟง มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของทองถิ่น ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุม ดวยความ
มั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเปนผูดู ผูชมและผูแสดงที่เขาใจบทบาทหนาที่ของตน สนุกกับการ
เคลื่อนไหวรางกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว สิ ่งของ ในลักษณะตางๆ อยางอิสระ สรางสรรคและมี
สุนทรียภาพ ใชภาษาทา สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวรางกายที่สะทอนอารมณของ
ตนเอง แสดงทาทางประกอบการละเลนพื้นบาน นาฏศิลปไทย หรือนาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ที่เหมาะสม
กับวัย สนุกกับการละเลนพ้ืนบาน และเลาถึงการแสดงนาฏศิลปในทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 

เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การรับสงสารบนพ้ืนฐานความเขาใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง การจัดการอารมณและความเครียด การเชื่อมโยงความ
สัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๒  ขอ 

LO-Art ๑๒๐4  
LO-Art ๑๒๐5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการแสดงดนตรีทองถ่ิน การเปนผูดู ผูชมท่ีเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน 
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพ่ือนบาน นาฏศิลปในทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการรองเพลง หรือบรรเลงดนตรีท่ีเหมาะกับชวงวัย เรียนรูอารมณของ
บทเพลงที่ฟง มีสวนรวมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของทองถิ่น ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุม ดวยความ
มั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเปนผูดู ผูชมและผูแสดงที่เขาใจบทบาทหนาที่ของตน สนุกกับการ
เคลื่อนไหวรางกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว สิ ่งของ ในลักษณะตางๆ อยางอิสระ สรางสรรคและมี
สุนทรียภาพ ใชภาษาทา สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวรางกายที่สะทอนอารมณของ
ตนเอง แสดงทาทางประกอบการละเลนพื้นบาน นาฏศิลปไทย หรือนาฏศิลปประเทศเพื่อนบาน ที่เหมาะสม
กับวัย สนุกกับการละเลนพ้ืนบาน และเลาถึงการแสดงนาฏศิลปในทองถ่ินท่ีตนเองชื่นชอบ 

เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การรับสงสารบนพ้ืนฐานความเขาใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง การจัดการอารมณและความเครียด การเชื่อมโยงความ
สัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  ๒  ขอ 

LO-Art ๑๓๐๔  
LO-Art ๑๓๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องจังหวะ สื่ออารมณของบทเพลง วงดนตรีพ้ืนบาน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล
ประเภทตางๆ หลักการทางองคประกอบศิลป 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการอานและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตเบื้องตนของดนตรีไทย 
และดนตรีสากล จำแนกแนวเพลงตางๆ จากการฟง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบาน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง ขับรองและบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุง หรือ 
เพลงสากลในแนวดนตรีตางๆ ถูกตองตามจังหวะ ทำนองของเพลง ตรงตามระดับเสียง และสื่ออารมณของบท
เพลง ขับรองและบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบาน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่องดนตรีประเภท
ตางๆ มารวมบรรเลงผสมผสานเปนแนวเพลงรวมสมัย และเผยแพรผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ แสดงออกถึง
ความรูสึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทตางๆ จากการฟง การขับรอง และการบรรเลงดนตรีดวยเครื่องดนตรีไทย
พื้นบาน เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกตใชในกิจกรรมวันสำคัญ เทศกาลตางๆ 
รับรูและแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความประทับใจ เก่ียวกับศิลปะ ของตนเองและผูอ่ืน ผอนคลายบำบัด 
และมีความสุขในการทำงานศิลปะ แสดงความเห็นตอผลงานศิลปะของตนเอง งานของผูอื่น หรืองานที่ทำ
รวมกับเพ่ือน อยางสรางสรรค วิจารณอยางสุภาพมีเหตุผล เปดใจรับฟงความเห็นของผูอ่ืน เพ่ือนำมาปรับปรุง
ผลงานของตนใหสมบูรณ เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป 
ดนตรี นาฏศิลป) โดยใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การรับ 
สงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชกลวิธี
การสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การ
จัดการอารมณและความเครียด การเห็นคุณคาในตนเอง การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวน 
การทำงานแบบรวมมือรวมพลัง มีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ รูเคารพสิทธิ การสรางความสัมพันธ และ
จัดการความขัดแยง การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีเพื่อการอยู
รวมกันกับ ธรรมชาติอยางยั่งยืน การสรางใช และรูเทาทันวิทยาการ เทคโนโลย ี
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ 

LO-Art ๒๔๐๓  

LO-Art ๒๔๐๔  

LO-Art ๒๔๐๖  

 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องเครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตในการขับรองและบรรเลงเพลง แนวเพลง แนว
เพลงรวมสมัย สื่อเทคโนโลยีตางๆ ภาษาทา นาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย  

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการอานและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตเบื้องตนของดนตรีไทย 
และดนตรีสากล จำแนกแนวเพลงตางๆ จากการฟง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืน 
บาน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง ขับรอง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุง หรือ เพลง
สากลในแนวดนตรีตางๆ ถูกตองตามจังหวะ ทำนองของเพลง ตรงตามระดับเสียง และสื่ออารมณของบทเพลง 
ขับรองและบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบาน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่องดนตรีประเภทตางๆ 
มารวมบรรเลงผสมผสานเปนแนวเพลงรวมสมัย และเผยแพรผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ แสดงออกถึงความรูสึก
เกี่ยวกับดนตรีประเภทตางๆ จากการฟง การขับรอง และการบรรเลงดนตรีดวยเครื่องดนตรีไทยพื้นบาน 
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกตใชในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลตางๆ สืบคน 
อธิบาย และเปรียบเทียบประวัติความเปนมาของการละเลนของไทย นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปประเทศ
เพื่อนบาน เปรียบเทียบ ใชภาษาทาและนาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย การแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลป
ประเทศเพื่อนบาน ไดอยางถูกตอง แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัยในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งเดี่ยวและกลุม และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม ถายทอดอารมณ และความรูสึก 
ผานการแสดง ระบำ รำ ฟอน ละครสั้น หรือกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น อยาง
สรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการคิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
รับสงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจ และเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชกลวิธีการ
สื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การจัดการ
อารมณ และ ความเครียด การเห็นคุณคาในตนเอง ดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง การเปน
สมาชิกทีมท่ีดี และ มีภาวะผูนำ การสรางความสัมพันธ และจัดการความขัดแยง มีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ 
รูเคารพสิทธิ์ การสรางใช และรูเทาทันวิทยาการ เทคโนโลยี การเชื่อมโยงความสัมพันธของ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับ ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ 

LO-Art ๒๕๐๓  

LO-Art ๒๕๐๔  

LO-Art ๒๕๐๕  

 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง กิจกรรมวัน
สำคัญ เทศกาลตางๆ แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัยใน รูปแบบตางๆ การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงตางๆ ท่ีสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางสรางสรรค เหมาะสมกับ
วัย 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการอานและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณตัวโนตเบื้องตนของดนตรีไทย 
และดนตรีสากล จำแนกแนวเพลงตางๆ จากการฟง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืน 
บาน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง ขับรอง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุง หรือ เพลง
สากลในแนวดนตรีตางๆ ถูกตองตามจังหวะ ทำนองของเพลง ตรงตามระดับเสียง และสื่ออารมณของบทเพลง 
ขับรอง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบาน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่องดนตรีประเภทตางๆ 
มารวมบรรเลงผสมผสานเปนแนวเพลงรวมสมัย และเผยแพรผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ แสดงออกถึงความรูสึก
เกี ่ยวกับดนตรีประเภทตางๆ จากการฟง การขับรอง และการบรรเลงดนตรีดวยเครื่องดนตรีไทยพื้นบาน 
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกตใชในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลตางๆ สืบคน 
อธิบาย และเปรียบเทียบประวัติความเปนมาของการละเลนของไทย นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปประเทศ
เพื่อนบาน เปรียบเทียบ ใชภาษาทาและนาฏยศัพท ในการสื่อความหมาย การแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลป
ประเทศเพื่อนบาน ไดอยางถูกตอง แสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน หรือนาฏศิลปรวมสมัยในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งเดี่ยวและกลุม และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม ถายทอดอารมณ และความรูสึก 
ผานการแสดง ระบำ รำ ฟอน ละครสั้น หรือกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น อยาง
สรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการคิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
รับสงสารบนพื้นฐาน ความเขาใจ และเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชกลวิธีการ
สื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การจัดการ
อารมณ และ ความเครียด การเห็นคุณคาในตนเอง ดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง การเปน
สมาชิกทีมท่ีดี และ มีภาวะผูนำ การสรางความสัมพันธ และจัดการความขัดแยง มีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ 
รูเคารพสิทธิ์ การสรางใช และรูเทาทันวิทยาการ เทคโนโลยี การเชื่อมโยงความสัมพันธของ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับ ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ  

LO-Art ๒๖๐๓  

LO-Art ๒๖๐๔  

LO-Art ๒๖๐๕  

 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องหลักสุขบัญญัติแหงชาติ การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายใน ดูแล
สุขอนามัยทางเพศ สมรรถภาพทางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทั้งมีอุปกรณและไมมีอุปกรณ เกม 
การละเลนพ้ืนเมือง การออกกำลังกาย อารมณ พฤติกรรม ความรูสึกและการแสดงออก การขอความชวยเหลือ
จากพอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 

โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี ่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 
ความสามารถในการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกสวนไดอยางสัมพันธกัน ความสามารถในการสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณ ความรูสึกของตนเอง และผูอ่ืน 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการจัดการอารมณและความรูสึกของตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รู
เคารพสิทธิ การจัดการและสื่อความหมายขอมูล การเขาใจปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-Pe ๑๑๐๑  

LO-Pe ๑๑๐๔  

LO-Pe ๑๑๐๕  

LO-Pe ๑๑๐๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน การรับประทานอาหาร พักผอน นอนหลับ กิจกรรม
นันทนาการที่สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ และสังคม สิ่งแวดลอมและขอมูลขาวสารรอบตัว การ
ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ สมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมทางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทั้งมีอุปกรณและไมมีอุปกรณ วิธีสังเกตอารมณ พฤติกรรม 
ความรูสึกของตนเองและบุคคลใกลตัว วิธีหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยง หรือความ
ไมสบายใจ วิธีขอความชวยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพอแม ผูปกครอง ครู หรือผูใหญท่ีไววางใจ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองไมไดสมวัย ความสามารถใน
การใชขอมูลขาวสารเพื ่อสรางเสริมสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเองใหปลอดภัยและหลีกเลี ่ยง
สถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ ความสามารถในการเคลื่อนไหวหลากหลาย
รูปแบบอยางปลอดภัย ความสามารถในการสื ่อสารอารมณ ความรู ส ึกของตนเองไดอยางเหมาะสม 
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการจัดการอารมณและความรูสึกของตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รู
เคารพสิทธิ การจัดการและสื่อความหมายขอมูล การเขาใจปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-Pe ๑๒๐๑  

LO-Pe ๑๒๐๓  

LO-Pe ๑๒๐๔  

LO-Pe ๑๒๐๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ วิธีหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยูในสถานการณและสภาพ 
แวดลอมที่เสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ การปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และวิธีขอความชวยเหลือจากบุคคล
ท่ีไววางใจ เม่ือมีอาการเจ็บปวย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุราย หรืออยูในสถานการณท่ีเปนอันตรายตอตนเอง 
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวอวัยวะ ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ท้ังมีอุปกรณและไม
มีอุปกรณ เกม การละเลนพ้ืนเมือง การออกกำลังกาย กีฬา กฎกติกา มารยาท ขอตกลง การรักษาสิ่งแวดลอม 
อารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเองและบุคคลรอบขาง หลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณที่กอใหเกิดความ
ขัดแยง หรือความไมสบายใจ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับความสามารถในการดูแลตนเองใหปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ
และสภาพแวดลอมที่เสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เลนเกม เลน
การละเลนพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเลนกีฬา อยางปลอดภัย และมีน้ำใจนักกีฬา 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการจัดการอารมณและความรูสึกของตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ รูเคารพสิทธิ รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ การสราง 
ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  5  ขอ  

LO-Pe ๑๓๐๑  
LO-Pe ๑๓๐๒  
LO-Pe ๑๓๐๔  
LO-Pe ๑๓๐๕  
LO-Pe ๑๓๐๗  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการดูแลรักษารางกายและสุขภาพของตนเอง การรับประทานอาหาร การ

ขับถาย การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกำลังกาย การเลนกีฬา การพักผอนและการนอนหลับท่ีสงผลตอการมี

สุขภาพดีและการเจริญเติบโต สาเหตุของการติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกมและการพนัน วิธีหลีกเลี่ยง

อบายมุข วิธีปองกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุ การเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสาน กิจกรรมทางกาย 

ท้ังแบบอยูกับท่ี แบบเคลื่อนท่ี และแบบใชอุปกรณประกอบ ทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใชแรง 

ความสมดุลของรางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับความสามารถในการดูแลรักษารางกาย และสุขภาพของตนเองให
ทำงานตามปกติ ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความรูสึกของตนเอง ความสามารถในการเคลื่อนไหว
รางกายแบบผสมผสาน ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการออกกำลังกาย เลนเกม และกีฬา อยางสรางสรรค สนุกสนาน และ
ปลอดภัย ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผูอ่ืนใหปลอดภัยจากการเจ็บปวย ความสามารถในการ
ปรับอารมณ และความรูสึก ใหเกิดความสมดุล 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การมีเปาหมายใน
ชีวิต การรับสารอยางมีสติแลถอดรหัส เพ่ือใหเกิดความเขาใจ การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และ มีภาวะผูนำ รูเคารพ
สิทธิ การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน บนโลกและในเอกภพ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-Pe ๒๔๐๑  

LO-Pe ๒๔๐๒  

LO-Pe ๒๔๐๓  

LO-Pe ๒๔๐๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศ การปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการคุกคามทาง
เพศ ผลเสียหรืออันตรายท่ีเกิดจากพฤติกรรม สาเหตุของการติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกมและการพนัน  
และผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การปฐมพยาบาล การออกกำลังกาย เกม กีฬา
ไทย และกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลรักษารางกายและสุขภาพของตนเองให
ทำงานตามปกติ ความสามารถในการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใชสารเสพติด การดูแลสุขภาพทาง
เพศท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึกของตนเอง ความสามารถในการปรับ
อารมณ และความรู ส ึกใหเกิดความสมดุล ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีว ิตประจำวัน 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการออกกำลังกาย เลนเกม และกีฬา อยาง
สรางสรรค สนุกสนาน และปลอดภัย  
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบการ
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การมีเปาหมายในชีวิต การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การรับสงสารบน
พื้นฐาน ความเขาใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง ดานกระบวนการทำงานแบบ
รวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ รูเคารพสิทธิ การสราง
ความสัมพันธ และจัดการความขัดแยง การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน บนโลกและในเอกภพ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-Pe ๒๕๐๑  

LO-Pe ๒๕๐๒  

LO-Pe ๒๕๐๓  

LO-Pe ๒๕๐๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องขอมูลขาวสารดานการสรางเสริมสุขภาพ ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑสุขภาพ สื่อโฆษณา การเลือกซ้ือและเลือกใช สื่อออนไลนและอันตรายจากการใชสื่อ การปรึกษา
และวิธีขอความชวยเหลือจากผูใหญที่ไวใจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ วิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธอยางรูทัน
สถานการณท่ีไมปลอดภัยและไมเหมาะสม สาเหตุของการติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกมและการพนัน 
ผลเสียท่ีมีตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 
การดูแลสุขภาพ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดานการปองกันโรค การใชยา และการปฐมพยาบาล ความ
แตกตางระหวางบุคคลในการเลนเกมและกีฬา กฎ กติกาและขอตกลง เทคนิคการเลนกีฬาสูความสำเร็จ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลรักษารางกายและสุขภาพของตนเองให
ทำงานตามปกติ ความสามารถในการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใชสารเสพติด การดูแลสุขภาพทาง
เพศท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึกของตนเอง ความสามารถในการปรับ
อารมณ และความรู ส ึกใหเกิดความสมดุล ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีว ิตประจำวัน 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการออกกำลังกาย เลนเกม และกีฬา อยาง
สรางสรรค สนุกสนาน และปลอดภัย  
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบการ
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การมีเปาหมายในชีวิต การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การรับสงสารบน
พื้นฐาน ความเขาใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง ดานกระบวนการทำงานแบบ
รวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ รูเคารพสิทธิ การสราง
ความสัมพันธ และจัดการความขัดแยง การเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน บนโลกและในเอกภพ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  5  ขอ  

LO-Pe ๒๖๐๑  
LO-Pe ๒๖๐๒  
LO-Pe ๒๖๐๓  
LO-Pe ๒๖๐๔  
LO-Pe ๒๖๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ หลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การสวดมนตแผเมตตามีสติที่เปนพื้นฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ปฏิบัติตนบน
พื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น การปฏิเสธเพื่อไมใหตนเองถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ท้ัง
รางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญที่เกี่ยวของ ควบคุม อารมณและความรูสึกของตน การไมกลั่นแกลง
เพื่อน (Bullying) ไมทำใหผู อื ่นเดือดรอน การแสดงความเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย 
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวม 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฝกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรูถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดา ในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาที่กอใหเกิดการคิดขั้นสูง วางแผนการใชจาย
และออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย และชวยลดคาใชจายในครอบครัว ใชทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง เพื่อลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวัง ดวยความ
ตระหนัก ถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน สอบถาม คนหาคำตอบของ
เรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน 
และทองถ่ิน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและเหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ อยางเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต ที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน อยางเห็นคุณคาและคำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
รักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตน ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ัง
รางกายจิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมท้ังทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด 
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลง
เพื่อน (Bullying) ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติ และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ 
การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี การมีคุณลักษณะทางศาสนาและสังคมสำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-So ๑๑๐๑  

LO-So ๑๑๐๓  

LO-So ๑๑๐๘  

LO-So ๑๑๑๐  



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ หลักเบญจศีล 
เบญจธรรม การอยูรวมกันอยางสันติสุขในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ในฐานะเปนพลเมืองไทย การแสดงความ
เคารพพอแม ครู หรือผูใหญ การปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน วิธีปฏิเสธเพื่อไมใหตนเองถูกรังแกหรือ
ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญที่เกี่ยวของ พฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกายและ
วาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น การไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณและความรูสึก
ของตน ไมทำใหผูอื่นเดือดรอน การแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย กิจกรรมที่ทำ
ประโยชนเพ่ือสวนรวม 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฝกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรูถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดา ในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาที่กอใหเกิดการคิดขั้นสูง วางแผนการใชจาย
และออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย และชวยลดคาใชจายในครอบครัว ใชทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง เพื่อลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวัง ดวยความ
ตระหนัก ถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน สอบถาม คนหาคำตอบของ
เรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน 
และทองถ่ิน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและเหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ อยางเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต ที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน อยางเห็นคุณคาและคำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
รักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตน ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ัง
รางกายจิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมท้ังทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด 
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลง
เพื่อน (Bullying) ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติ และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ 
การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี การมีคุณลักษณะทางศาสนาและสังคมสำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-So ๑๒๐๑  
LO-So ๑๒๐๒  
LO-So ๑๒๐๘  
LO-So ๑๒๑๐  

 



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไม

ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน การปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ท้ังรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและ

แจงผูใหญท่ีเก่ียวของ การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกายและวาจาเม่ือรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอ่ืน 

การยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนท่ีแตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม 

การไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน การเคารพ

สถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวม 

 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการฝกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรูถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดา ในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหมอยางมีสติ สมาธิและปญญาที่กอใหเกิดการคิดขั้นสูง วางแผนการใชจาย
และออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย และชวยลดคาใชจายในครอบครัว ใชทรัพยากรในชีวิต 
ประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง เพื่อลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวัง ดวยความ
ตระหนัก ถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีมีตอตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน สอบถาม คนหาคำตอบของ
เรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน 
และทองถ่ิน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและเหตุการณสำคัญ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ อยางเห็น
คุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต ที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน อยางเห็นคุณคาและคำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนตอตนเอง ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
รักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตน ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ัง
รางกายจิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญท่ีเก่ียวของ แสดงพฤติกรรมท้ังทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด 
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลง
เพื่อน (Bullying) ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติ และรวม
กิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ 
การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี การมีคุณลักษณะทางศาสนาและสังคมสำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ  

LO-So ๑๓๐๑  

LO-So ๑๓๐๘  

LO-So ๑๓๑๐  

 
 



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการจัดการอารมณและความรูสึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน การ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น การ
ทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการมีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ
และความรูสึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ การปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา และ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่นดวย ความ
รับผิดชอบตอสังคม ชื่นชม การทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การ 
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ  

LO-So ๒๔๐๑  

LO-So ๒๔๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือคำสอนในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ การรูทันโฆษณา 
สื่อ และสารสนเทศของสินคาและบริการ การติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการบริโภคใน
ชีวิตประจำวันและกฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค ความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
การปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน การเคารพในความหลากหลายของบุคคล ไมกลั่นแกลงเพ่ือนทาง
รางกาย วาจา และความสัมพันธทางสังคม (Social bullying) ใหเกียรติ เห็นอกเห็นใจผูอื่น (Empathy) ชวย 
เหลือผูอื่นในสถานการณตางๆ ไมดวนตัดสินผูอื่นโดยใชอคติ การติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
ขาวสาร เหตุการณ สถานการณที่เกิดข้ึนในสังคม การปองกันและแกปญหาในการดำเนินชีวิต การแก ปญหาหรือ
ความขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการมีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ
และความรูสึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ การปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา และ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่นดวย ความ
รับผิดชอบตอสังคม ชื่นชม การทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การ 
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  5  ขอ  

LO-So ๒๕๐๑  

LO-So ๒๕๐๓  

LO-So ๒๕๐๖  

LO-So ๒๕๐๘  

LO-So ๒๕๐๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องผลการกระทำในอดีตที่มีตอปจจุบัน ผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตอ
อนาคต การเคารพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูคนในแตละทองถ่ินของไทย การแสดงถึงการ
เคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณของชาติไทย ความคลายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบาน การ
สื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอยางเคารพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบาน 
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไมกลั่นแกลงเพื่อนทางรางกาย วาจา 
และความสัมพันธทางสังคม (Social bullying) ใหเกียรติ เห็นอกเห็นใจผูอื่น (Empathy) ชวยเหลือผูอื่นใน
สถานการณตางๆ ไมดวนตัดสินผูอื ่นโดยใชอคติ การติดตามขาวสารและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับขาวสาร 
เหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม การปองกันและแกปญหาในการดำเนินชีวิต การแก ปญหาหรือความ
ขัดแยงในสถานการณตางๆ โดยใชกระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการมีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ
และความรูสึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนท่ีตนนับ
ถือ การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ การปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา และ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่นดวย ความ
รับผิดชอบตอสังคม ชื่นชม การทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การ 
เลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร การเปนสมาชิกท่ีดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง รับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  

LO-So ๒๖๐๕  

LO-So ๒๖๐๖  

LO-So ๒๖๐๘  

LO-So ๒๖๐๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการใชประโยชนจากลม ผลของลมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตน 
เพ่ือใหมีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการสรางคำอธิบายปรากฏการณท่ีคุนเคย ไมซับซอน โดยใชหลักฐาน 
ท่ีสังเกต หรือทดลองได การเลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักฐานท่ีมี 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการสื่อสาร การอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ  

LO-Sci ๑๑๐๓  

LO-Sci ๑๑๐๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการเกิดลม แรง ผลของแรงที่มีตอวัตถุตางๆ การเลือกใชวัสดุใหเหมาะกับ
วัตถุประสงคการใชงาน สมบัติของวัสดุ การสรางของเลนของใชอยางงาย 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการสรางคำอธิบายปรากฏการณท่ีคุนเคย ไมซับซอน โดยใชหลักฐานท่ี
สังเกต หรือทดลองได เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักฐานท่ีมี ฟงเขาใจ ใชภาษาท้ังพูดและ
เขียนเพ่ือสื่อสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล อานและทำความเขาใจเอกสารท่ีมีภาพ แผนภูมิรูปภาพหรือตาราง 
ทางเดียว อธิบาย ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร สรุปผลการทำกิจกรรมดวยภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ ภาษากาย 
ภาษาภาพ ไดอยางเหมาะสม 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการสื่อสาร การอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ  

LO-Sci ๑๒๐๔  

LO-Sci ๑๒๐๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการเกิดปรากฏการณกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย และ 
การกำหนดทิศ การกำหนดตำแหนงหรือทิศทางของสถานที่ตางๆ ลักษณะของแมเหล็ก สารแมเหล็ก ขั้วแม 
เหล็กและแรงแมเหล็ก การเลือกใชวัสดุใหเหมาะกับวัตถุประสงคการใชงาน สมบัติของวัสดุ การประยุกตใช
ความรูเรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพ่ือแกปญหา การสรางของเลนของใชอยางงาย 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการสรางคำอธิบายปรากฏการณท่ีคุนเคย ไมซับซอน โดยใชหลักฐานท่ี
สังเกต หรือทดลองได การเลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักฐานท่ีมี ฟงเขาใจ ใชภาษาท้ังพูด
และเขียนเพื่อสื่อสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล อานและทำความเขาใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ
ตารางทางเดียว อธิบาย ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร สรุปผลการทำกิจกรรมดวยภาษาพูด ภาษาสัญลักษณ ภาษา
กาย ภาษาภาพไดอยางเหมาะสม 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการสื่อสาร การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพ่ือใหเกิดความเขาใจ การ
เขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ  

LO-Sci ๑๓๐๕  

LO-Sci ๑๓๐๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงดัง เสียงคอย การมองเห็นสิ่งตางๆ 
รอบตัว การมองเห็นปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรบนทองฟา แสงกับการมองเห็น การ 
สรางแบบจำลอง ระบบสุริยะ ดาวตางๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สมบัติการนำความรอน 
และสมบัติดานความแข็งของวัสดุ การสรางเครื่องมือหรือเครื่องใชอยางสรางสรรคเพ่ือแกปญหาหรือตอบสนอง
ตอความตองการ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสรางคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณโดยใช
ขอมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง ยอมรับและเชื่อถือคำอธิบายที่มีขอมูลและ หลัก 
ฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณกับการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
คาดการณปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรูเชิงวิทยาศาสตรและขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือ
การทดลอง สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ ประเมินและเลือก
วิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง และออกแบบการบันทึกขอมูลเพ่ือตอบคำถามหรือ
สมมติฐานเก่ียวกับความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของขอมูลและหลักฐาน และลงขอสรุป ใสใจพยายาม 
กระตือรือรนในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบายปรากฏการณ จัดการขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตหรือทดลองใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน รูปภาพ สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือ กราฟ 
แปลความหมายขอมูลท่ีอยูในรูปแบบตางๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ และวิทยาการอยางยั่งยืน ตารางหรือกราฟ 
ลงขอสรุปโดยอาศัยขอมูลและหลักฐานที่ไดมาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไมดวนตัดสินใจเมื่อยังไมมี
หลักฐานท่ีนาเชื่อถือ เพียงพอ แกปญหาหรือสรางเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือตอบสนองความตองการในชีวิตโดยใช
ความรูทางวิทยาศาสตรและการทำงานรวมกับผูอื่น ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรหรือศาสตรอื่นๆ ใน
การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงสวนรวมและการอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ทำความ
เขาใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟงหรืออานขอมูลที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ 
และคำศัพททางวิทยาศาสตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ ใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร สรุปผล
การทำกิจกรรมอยางตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค ดวยคำศัพททางวิทยาศาสตร สื่อ หรือวิธีการท่ีเหมาะ 
สม เลือกและใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องมือดิจิทัล ในการเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐาน
ท่ีสังเกตหรือทดลองไดอยางถูกตองและเหมาะสม ใชคณิตศาสตรหรือเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือจัดการและนำเสนอ
ขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อให
เกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการสื่อสาร การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวม
พลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี การเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความ 
สัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การสราง ใช 
และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
 



ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  4  ขอ  
LO-Sci ๒๔๐๑  

LO-Sci ๒๔๐๖  

LO-Sci ๒๔๐๗  

LO-Sci ๒๔๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ มลพิษทางเสียง สาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษทางเสียง 

แนวทางการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากมลพิษทางเสียง การมองเห็นสิ่งตางๆ รอบตัวและการเกิดเงา แรงเสียด

ทาน ผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอวัตถุ ผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุ ความสัมพันธระหวางแรงโนมถวง มวล 

และน้ำหนักของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุดวยเครื่องชั่งสปริง การประยุกตใชความรูเรื่องแรงเสียดทาน 

แรงโนมถวง มวล และน้ำหนัก ในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ การ

นำเสนอขอมูลผานสื่อหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 

 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสรางคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณโดยใช
ขอมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง ยอมรับและเชื่อถือคำอธิบายที่มีขอมูลและ หลัก 
ฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณกับการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
คาดการณปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรูเชิงวิทยาศาสตรและขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือ
การทดลอง สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ ประเมินและเลือก
วิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง และออกแบบการบันทึกขอมูลเพ่ือตอบคำถามหรือ
สมมติฐานเก่ียวกับความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของขอมูลและหลักฐาน และลงขอสรุป ใสใจพยายาม 
กระตือรือรนในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบายปรากฏการณ จัดการขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตหรือทดลองใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน รูปภาพ สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือ กราฟ 
แปลความหมายขอมูลท่ีอยูในรูปแบบตางๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ และวิทยาการอยางยั่งยืน ตารางหรือกราฟ 
ลงขอสรุปโดยอาศัยขอมูลและหลักฐานที่ไดมาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไมดวนตัดสินใจเมื่อยังไมมี
หลักฐานท่ีนาเชื่อถือ เพียงพอ แกปญหาหรือสรางเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือตอบสนองความตองการในชีวิตโดยใช
ความรูทางวิทยาศาสตรและการทำงานรวมกับผูอื่น ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรหรือศาสตรอื่นๆ ใน
การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงสวนรวมและการอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ทำความ
เขาใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟงหรืออานขอมูลที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ 
และคำศัพททางวิทยาศาสตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ ใหเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร สรุปผล
การทำกิจกรรมอยางตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค ดวยคำศัพททางวิทยาศาสตร สื่อ หรือวิธีการท่ีเหมาะ 
สม เลือกและใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องมือดิจิทัล ในการเก็บรวบรวมขอมูลและหลักฐาน
ท่ีสังเกตหรือทดลองไดอยางถูกตองและเหมาะสม ใชคณิตศาสตรหรือเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือจัดการและนำเสนอ
ขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อให
เกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการสื่อสาร การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวม
พลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี การเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความ 
สัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การสราง ใช 
และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 



ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ  
LO-Sci ๒๕๐๓  

LO-Sci ๒๕๐๗  

LO-Sci ๒๕๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๔๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการทำงานของอวัยวะในระบบยอยอาหาร ความสัมพันธระหวาง

กระบวนการยอยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในรางกาย การเกิดปรากฏการณอุปราคา แสงกับ

การมองเห็น การเกิดเงา การสรางแบบจำลอง ความแตกตางในดานความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

วิธีนำเสนอโดยเลือกใชสื่อและวิธีการท่ีเหมาะสม การสรางเครื่องมือหรือเครื่องใช วงจรไฟฟาอยางงาย การตอ

เซลลไฟฟาแบบอนุกรม การตออุปกรณไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน และสมบัติการนำไฟฟา 

 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการสรางคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณโดยใช
ขอมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง ยอมรับและเชื่อถือคำอธิบายที่มีขอมูลและหลัก 
ฐานท่ีนาเชื่อถือ เพียงพอ เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณกับการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
คาดการณปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรูเชิงวิทยาศาสตรและขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือ
การทดลอง สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ ประเมินและเลือก
วิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง และออกแบบการบันทึกขอมูลเพ่ือตอบคำถามหรือ
สมมติฐาน เกี่ยวกับความนาเชื ่อถือและความสมเหตุสมผลของขอมูล และหลักฐาน และลงขอสรุป ใสใจ 
พยายาม กระตือรือรนในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบายปรากฏการณ จัดการขอมูลที่ได
จากการสังเกตหรือทดลองใหอยูในรูปแบบท่ี เหมาะสม เชน รูปภาพ สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือ 
กราฟ แปลความหมายขอมูลที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน แผนภาพ แผนภูมิ และวิทยาการอยางยั่งยืน ตาราง 
หรือกราฟ ลงขอสรุปโดยอาศัยขอมูลและหลักฐานที่ไดมาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไมดวนตัดสินใจ
เม่ือยังไมมีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือเพียงพอ แกปญหาหรือสรางเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือตอบสนองความตองการ ใน
ชีวิตโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและการทำงานรวมกับผูอ่ืน ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรหรือศาสตร
อ่ืนๆ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงสวนรวมและการอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ทำ
ความเขาใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟงหรืออานขอมูลที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษา
สัญลักษณ และคำศัพททางวิทยาศาสตร แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ ใหเหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร สรุปผลการทำกิจกรรมอยางตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค ดวยคำศัพททางวิทยาศาสตร สื่อ 
หรือวิธีการท่ีเหมาะสม เลือกและใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องมือดิจิทัล ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและหลักฐานที่สังเกตหรือทดลองไดอยางถูกตองและเหมาะสม ใชคณิตศาสตรหรือเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือ
จัดการและนำเสนอขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงระบบ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อให
เกิดความเขาใจ การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการสื่อสาร การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการทำงานแบบรวมมือรวม
พลัง รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี การเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ การเชื่อมโยงความ 
สัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การสราง ใช 
และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 



ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ  
LO-Sci ๒๖๐๑  

LO-Sci ๒๖๐๗  

LO-Sci ๒๖๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องการดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบาน การแบงเบาภาระผูปกครอง 
ผลเสียตอตนเองและสวนรวม 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบาน รวมถึงแบงเบาภาระ
ผูปกครอง ดวยความรับผิดชอบและกระตือรือรน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
 เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การคิดเชิงระบบ การรับสารอยางมีสติและถอด 
รหัสเพ่ือใหเกิดความเขาใจ การเปนสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผูนำ รูเคารพสิทธิ รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  1  ขอ 

LO-Home ๒๔๐๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องเหตุและผลของวิธีทำงานแบบตางๆ ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี ผลเสีย
ตอตนเองและสวนรวม การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย ทักษะทางสังคม การประกอบอาชีพสุจริต หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบานรวมถึงแบงเบาภาระ
ผูปกครอง ดวยความรับผิดชอบและกระตือรือรน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
ทำงานอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางงานที่แปลกใหมหรือตอยอด จากของเดิมดวยตนเองหรือรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนและผูอื่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
มุงมั่น ซื่อสัตย ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน ทำงานโดยใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี
อยางรูคุณคา พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสียตอตนเองและ
สวนรวม 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดแก 
ปญหา ดานกระบวนการทำงาน แบบรวมมือรวมพลัง มีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ 

LO-Home ๒๕๐๑  
LO-Home ๒๕๐๒  
LO-Home ๒๕๐๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี แนวทางและโอกาส
ในการจัดจำหนาย การเปนผูประกอบการท่ีดี สินคาและบริการ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลบานและความเปนอยูของสมาชิกในบานรวมถึงแบงเบาภาระ
ผูปกครอง ดวยความรับผิดชอบและกระตือรือรน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยูรวมกันดวยดีเปนหลัก 
ทำงานอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางงานที่แปลกใหมหรือตอยอดจากของเดิมดวยตนเองหรือรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนและผูอื่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
มุงมั่น ซื่อสัตย ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน ทำงานโดยใชทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี
อยางรูคุณคา พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและคำนึงถึงผลเสียตอตนเองและ
สวนรวม คนหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนาย หรือสรางรายไดตามความสนใจของตนเองและมีเจตคติท่ี
ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกตใชความรูและทักษะพื้นฐานการเปนผูประกอบการที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินคาและบริการ 
 เพื ่อใหเกิดความสามารถดานการมีเปาหมายในชีวิต การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิด
สรางสรรค การคิดแกปญหา การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบตอสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร การสรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 
การสราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ 

LO-Home ๒๖๐๑  

LO-Home ๒๖๐๒  

LO-Home ๒๖๐๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องปญหาในชีวิตประจำวัน วิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย ปจจัยในสถานการณ 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือ
แกปญหา ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดเชิง
ระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ การเขาใจปรากฏ 
การณท่ีเกิดข้ึนบนโลกและในเอกภพ การสราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ 

LO-Tec ๒๔๐๑  
LO-Tec ๒๔๐๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องปจจัยในสถานการณ ขอผิดพลาดของโปรแกรม อัตลักษณและรองรอยทาง
ดิจิทัล 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือ
แกปญหา ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม ปลอดภัย 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดเชิง
ระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการ
ทำงานแบบรวมมือรวมพลัง การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยู
รวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การสราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี การมีเปาหมายในชีวิต การ
จัดการอารมณและความเครียด การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การรับสงสารบน
พื้นฐาน ความเขาใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง การสรางความสัมพันธและ
จัดการความขัดแยง รูเคารพสิทธิ มีสวนรวม อยางมีวิจารณญาณ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  2  ขอ 

LO-Tec ๒๕๐๒  

LO-Tec ๒๕๐๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                เวลาเรียน  ๒๐  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาและใชความรูเรื่องปญหาในชีวิตประจำวัน วิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย ความสัมพันธของเหตุ
และผล การตัดสินใจหรือการลงขอสรุป การระรานทางไซเบอร อัตลักษณและรองรอยทางดิจิทัล ความตองการ
หรือสภาพปญหาในบริบท 
 โดยใชสมรรถนะเฉพาะเก่ียวกับแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือ
แกปญหา ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม ปลอดภัย เลือกใชเทคโนโลยีอยางคุมคา และสรางสิ่งของเครื่องใชเพ่ือ
แกปญหา 
 เพื่อใหเกิดความสามารถดานการเห็นคุณคาในตนเอง การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต การคิดเชิง
ระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การเปนสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผูนำ ดานกระบวนการ
ทำงานแบบรวมมือรวมพลัง การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการอยู
รวมกันกับธรรมชาติอยางยั่งยืน การสราง ใช และรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี การมีเปาหมายในชีวิต การ
จัดการอารมณและความเครียด การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ การรับสงสารบน
พื้นฐาน ความเขาใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกตาง การสรางความสัมพันธและ
จัดการความขัดแยง รูเคารพสิทธิ มีสวนรวม อยางมีวิจารณญาณ 
 
ผลลัพธการเรียนรู จำนวน  3  ขอ 

LO-Tec ๒๖๐๑  
LO-Tec ๒๖๐๒  
LO-Tec ๒๖๐๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษา คือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตาม

เปาหมายและจุดเนนของสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงตองมีการวางระบบการสรางความรู
ความเขาใจใหบุคลากรในระบบนิเวศทางการศึกษาใหสามารถเขาถึงและเขาใจความสำคัญ พรอมท้ังมีสวนรวม
ในขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสม มีการเตรียมความพรอม วางแผนและศึกษาขอมูลบริบทรอบดานอยางครอบ 
คลุมชัดเจน สรางเครือขายความรวมมือจากภาคสวนที่สำคัญ รวมทั้งอาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน และผูแทน
ภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมพรอมสำหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน  

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเปนหลักสูตรที่ใชบริบทจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผูเรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของชุมชน สังคม ประเทศไทย และโลก สถานศึกษา
สามารถดำเนินการตามข้ันตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

แผนภาพแสดงการจัดทำและใชหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 

 

 

พัฒนาบุคลากร 

 - ระบบ  
  วิธีการ 

 - ชุดความรู 

1. เตรียมความพรอม 
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ความ
พรอม
ของ

บุคลากร 

ขอมูล
บริบท 

 

(ราง)  
กรอบ

หลักสตูรฯ 

 

แนวคิด
สำคัญ 

 

2. รางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

- รางหลักสูตรตามองคประกอบท่ีกำหนด 
- ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของหลักสูตร 
- ตรวจสอบเพ่ือใหการรับรอง 

4. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
- เก็บรวบรวมขอมลูการใชหลักสูตร    
- ประเมินผลการใชหลักสตูร  
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ 

3. นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช  
และปรับปรุง 

- สรางความเขาใจ และวางระบบการนำหลักสูตรไปใช 
- ออกแบบโครงสรางรายวิชา รายวิชา/ กิจกรรม 
  หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุง 

บริหารจัดการ
หลักสูตร 

- จัดระบบ 
  กลไก 
  การบริหาร   
  สถานศึกษา 

- บริหาร 
  จัดการ 
  หลักสูตร 

- ประกัน 
  คุณภาพ 
  ภายใน 
 



 การจัดทำและใชหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของการดำเนินการ                 
ในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ เตรียมความพรอมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
  ๑) แตงตั้งคณะกรรมการ 
  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแตงตั้งคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูที่ยอมรับ 
ในหลักการของหลักสตูรฐานสมรรถนะและพรอมเปลี่ยนแปลง  
  ๒) จัดทำขอมูลความตองการจำเปนตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ ่น และ
สถานการณปจจุบัน 
       จัดทำขอมูลความตองการจำเปนของผู เร ียนแตละระดับ และจุดเนนตามบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะใหความสำคัญกับการพัฒนาใหผูเรียนนำ 
สิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชไดจริงในการดำเนินชีวิต บริบทของสถานศึกษาจึงเก่ียวของโดยตรงกับผูเรียน ท้ังสวนท่ีเปน
สถานการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หรือการใชชีวิตในอนาคตของผูเรียน รวมทั้งสถานการณของ
ประเทศและโลกปจจุบันท่ีบงบอกถึงสมรรถนะท่ีผูเรียนตองมีเพ่ือการใชชีวิตในอนาคต 
  ๓) ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
       ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซ่ึงประกอบดวย ๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะ ๒) การจัด 
การเรียนรูฐานสมรรถนะ และ ๓) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ซึ่งองคประกอบทั้ง ๓ องคประกอบ  
มีความสอดคลองและสัมพันธกันตลอดแนว เพื ่อทำความเขาใจในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อันจะนำมาสูการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
  ๔) ศึกษา (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา 
           ศึกษา (ราง) กรอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีองคประกอบสำคัญ ไดแก วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลัก ๖ ดาน และกลุมสาระการเรียนรู  

ข้ันตอนท่ี ๒ รางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
           ๑) จัดทำ (ราง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และรายละเอียดของหลักสูตร ไดแก 
วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมสาระการเรียนรู โครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา/กิจกรรม การวัดและประเมินผลและเกณฑการจบการศึกษา พรอมท้ังจัดทำ
เอกสารระเบียบการวัดและประเมินผล ใหตรงตามเปาหมายของ (ราง) กรอบหลักสูตรฯ ท่ีกำหนด ตาม
ข้ันตอนตอไปนี้ 

 ๑.๑) วิเคราะหเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูของ (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กับบริบทของสถานศึกษาท่ีดำเนินการไวข้ันตอนท่ี ๑ เพ่ือปรับ หรือ
เพ่ิมเติมผลลัพธการเรียนรู ใหสอดคลองกับสภาพบริบท จุดเนน ความพรอม และความตองการของ
สถานศึกษา และความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียน 

 ๑.๒) กำหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบโครงสรางเวลาเรียน
ของ (ราง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู แลวพิจารณา
จัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา  
  (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ระดบัประถมศึกษา ไดกำหนด
แนวการจัดโครงสรางเวลาเรียนของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดชวงเวลาท่ียืดหยุน เพ่ือใหสถานศึกษา 
ไดพิจารณากำหนดโครงสรางเวลาในการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุสมรรถนะตาม 



กรอบหลักสูตรฯ และตามผลการวิเคราะหบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา สถานศึกษาพิจารณาและ
ดำเนินการจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   ๑. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะหบริบทและจุดเนนของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาผูเรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู 
   ๒. พัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความตองการ ความสนใจและเสนทางการเรียนรู 
ของผูเรียน     
   ๓. ยืดหยุนตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของแตละโรงเรียน 
   ๔. บูรณาการการจัดการเรียนรู ท้ังภายในกลุมสาระการเรียนรูและขามกลุมสาระการเรียนรู 
    ๕. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของชวงวัยและจุดเนนการจัดการศึกษา  
  ๑.๓) กำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา การกำหนดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 
กำหนดจากขอมูล 

- ความตองการจำเปนของผูเรียนในชั้นป/รายภาค 
- จุดเนนตามบริบทของสถานศึกษาท่ีไดจัดทำในข้ันตอนท่ี ๑ 
- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักท่ีเก่ียวของ  

  - ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ  
  ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา เปนความคาดหวังวาผูเรียนจะกระทำได โดยระบุสมรรถนะหลัก 
ท่ีเกี่ยวของ สมรรถนะเฉพาะ (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน) และสถานการณ  
  การบรรลุผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบชวงชั้น กำหนดใหผูเรียนใชเวลาเรียนภายใน  ๓ ป  
ซ่ึงสถานศึกษาสามารถจะกำหนดผลลัพธการเรียนรูแตละป/รายภาค ไตลำดับจากงายไปยาก หรือผลลัพธการ
เรียนรูเหมือนกันในแตละป แตมีความเขมขนของสมรรถนะเฉพาะ ระดับการพัฒนาสมรรถนะหลัก และ
สถานการณท่ีหลากหลายและซับซอนมากข้ึน   
   ๑.๔) จัดทำคำอธิบายรายวิชา 

จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธการเรียนรูรายวชิาชัน้ป/รายภาค มาเขียน                
เปนคำอธิบายรายวิชา ซ่ึงสามารถเขียนไดหลายลักษณะ มีองคประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้  

   ๑.๔.๑) ชื่อรายวิชา สำหรับชือ่รายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดไดตาม 
ความเหมาะสม ท้ังนี้ ตองสื่อความหมายไดชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูชั้นป/รายภาค 

   ๑.๔.๒)  เวลาเรียน 
    ๑.๔.๓) ขอความท่ีเปนการระบุรายละเอียดของความรู ทักษะ เจตคติและคานิยม 

ท่ีผูเรียนตองใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุความสามารถท่ีคาดหวังดังกลาวมาเขียนเรียบเรียงเปนคำอธิบายรายวิชา  
ซ่ึงประกอบดวย   
    - ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีแสดงรายละเอียดพฤติกรรมบงชี้ของสมรรถนะหลัก 
โดยระบุวาผูเรียนทำอะไรได อยางไร ในระดับใด ในเง่ือนไขใด สถานการณใด  
    - สมรรถนะเฉพาะ ซ่ึงประกอบดวย ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเชื่อมโยงกัน 
   - สถานการณและบริบทการเรียนรู ท่ีใชในการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ สื่อ 
วิธีการท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม  
   ท้ังนี้ อาจมีการกำหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นวาสำคัญจำเปน เชน  
แนวทางการวัดและประเมินผลท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ และเครื่องมือ นอกจากนี้ การคำอธิบายรายวิชา 



ควรเขียนใหมีความกระชับ อาจแบงยอหนา หรือไมแบงยอหนาก็ได แตตองมีความชัดเจนเพียงพอในการนำไป
ออกแบบหนวยการเรยีนรู และแผนการจัดการเรียนรู  

๒) ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 
  เม่ือจัดทำรางหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกตอง 
เหมาะสม โดยสามารถทำไดหลายวิธี เชน การใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หรือการรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ๓) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
       นำเสนอ (ราง) หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล ตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ หากมี
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ใหนำขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุง (ราง) หลักสูตรสถานศึกษา 
ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึนกอนการอนุมัติใชหลักสูตร และเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แลว ใหจัดทำเปนประกาศ หรือคำสั่ง เรื่อง ใหใช
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเปนผูลงนาม หรือผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูลงนามเพียงผูเดียว หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี ๓ นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 ๑) นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช 

         นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซ่ึงไดกำหนดคำอธิบายรายวิชาไวแลวไปจัดทำ
โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
ตามเปาหมาย 

 ๑.๑) จัดทำโครงสรางรายวิชา 
จัดทำโครงสรางรายวิชา เพ่ือชวยใหเห็นภาพรวมของรายวิชาประกอบดวย 

ชื่อหนวยการเรียนรู และเวลาเรียนของแตละหนวย โดยมีขอคำนึงในการจัดทำโครงสรางรายวิชา ดังนี้ 
 การจัดลำดับหนวยการเรยีนรู ใหพิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 

ใหมีความตอเนื่องจากงายไปยาก จากใกลตัวไปไกลตัวเพ่ือใหผูเรียนไดสั่งสม ความรู ทักษะ เจตคติ/ คานิยม 
และนำสิ่งท่ีไดรับมาพัฒนาสมรรถนะหลักอยางคอยเปนคอยไป โดยเนนการประเมินเพ่ือพัฒนาความกาวหนา  
โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และธรรมชาติของผูเรียนเปนสำคัญ  

 ความเชื่อมโยงของหนวยการเรียนรูท่ีจัดข้ึนวามีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันอยางไร 
เปนลำดับข้ันตอนหรือไม หรือสามารถเรียนรูแบบแยกสวนได รวมท้ังหลักฐานการเรียนรูของรายวิชา  
มีความสัมพันธกับหนวยการเรียนรูแตละหนวยท่ีจัดข้ึนหรือไม อยางไร ซ่ึงจะนำมาสูการจัดการเรียนรู 
ท่ีมีความหมาย และกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ 

 การกำหนดเวลาเรียนของแตละหนวยการเรียนรู พิจารณาจากเวลา ความเขมขน
ของผลลัพธการเรียนรูเชิงสมรรถนะ โดยเวลาเรียนท่ีกำหนดข้ึนอาจตองพิจารณาวา นอกจากจะเปนเวลาเรียน
ในหองเรียนท่ีกำหนดตามโครงสรางเวลาเรียนแลว อาจมีความจำเปนท่ีนักเรียนจะตองการศึกษาดวยตนเอง
นอกหองเรียน หากเปนเชนนั้นครูผูสอนจะตองพิจารณาวานักเรียนจะเปนตองใชมีความเหมาะสมแลว 
ท้ังในรายวิชาของตนเอง และตองพิจารณารวมกับครูผูสอนคนอ่ืนท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรูในระดับชั้น
เดียวกันดวยวาเพ่ิมภาระใหกับผูเรียนจนลดประสิทธิภาพการเรียนรูหรือไมอีกดวย 



 เม่ือนักเรียนเรียนรูหนวยการเรียนรูสุดทายจบลง นักเรียนตองบรรลุจุดมุงหมาย
ของรายวิชา กลาวคือ นักเรียนควรไดรับการพัฒนาจนมีศักยภาพท่ีจะตอยอดความชำนาญไปใชในสถานการณ             
หรือบริบทท่ีทาทาย และใกลเคียงกับชีวิตจริง หลังจากออกแบบหนวยการเรียนรูแลว ครูผูสอนสามารถกำหนด
ชื่อหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา หรือกิจกรรมภายในหนวยการเรียนรู โดยอาจกำหนดใหเปนชื่อ 
ท่ีเราความสนใจ และทาทายความสามารถของผูเรียน 

  ๑.๒) จัดทำหนวยการเรียนรู 
              จัดทำหนวยการเรยีนรู โดยพิจารณาผลลัพธการเรียนรูรายป/ รายภาค สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ท่ีเชื่อมโยงและเก่ียวของเปนเรื่องเดียวกัน              
มาบูรณาการ เปนหนวยการเรียนรู และจัดการเรียนการสอนในลักษณะองครวม ซ่ึงสามารถจัดการเรียน             
การสอนบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ได เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ  
                            การออกแบบหนวยการเรียนรู ตองออกแบบการจัดการเรียนรู (Learning) ควบคู 
กับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ใหผูเรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงคการเรียนรู 
เชิงสมรรถนะ (Objective) ซ่ึงเปนเปาหมายการเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

        ๑. การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ  
          ๒. การกำหนดการประเมินการเรียนรู และหลักฐานการเรียนรู 

        ๓. การกำหนดการจัดการเรียนรู 
 โดยสรุป หนวยการเรียนรูมีองคประกอบดังนี้ 
          ๑. ชื่อหนวยการเรียนรู และเวลาเรียน 
   ๒. ผลลัพธการเรียนรูรายวิชาชั้นป/ รายภาค 

๓. สมรรถนะหลักท่ีเก่ียวของ (ตามระดับการพัฒนา) 
   ๔. สมรรถนะเฉพาะ (ท้ังดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเชื่อมโยงกัน) 

๕. จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 
๖. ความสัมพันธระหวางจุดประสงคเชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู 
๗. การจัดการเรียนรู 
๘. เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ดังแสดงในภาพแผนตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ๒) ระบบการจัดการเรียนรูควบคูการประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
  การประเมินเปนสวนหนึ่งที่บูรณาการอยูในกระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูควบคูการ
ประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนจึงเปนระบบที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางที่มีองคประกอบที่หลากหลาย ท่ี
แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูดำเนินการควบคูไปพรอมกับการประเมินตลอดแนว ดังนี้ 
    ๑. การกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ ออกแบบการเรียนรู และออกแบบ            
การประเมิน  
          การกำหนดจุดประสงคการเรียนรู พิจารณาใหเหมาะสมตามสมรรถนะหลักและระดับ
สมรรถนะ ผลลัพธการเรียนรูรายวิชา/ ชวงชั้น/ รายป/ รายภาค และสมรรถนะเฉพาะ โดยบงบอกระดับสมรรถนะ
ท่ีนำมาใชในการออกแบบการจัดการเรียนรู หลังจากกำหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะแลว ครูผูสอน
ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู และการประเมินไปพรอมกัน ครูสามารถกำหนดวิธีการในการเก็บ
รวบรวมหลักฐานการเรียนรูดังกลาวดวยเครื่องมือและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณากิจกรรมการเรียนรูท่ี
สงเสริมและเชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดระยะการเรียนรู หลักฐานการเรียนรูในแตละชวง
ของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูหรือแผนการจัดการเรียนรูเปนหลักฐานสำคัญท่ีแสดงใหเห็นความกาวหนาใน
การเรียนรูของผูเรียน กอนที่จะไปถึงการทำผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงการมีสมรรถนะในตอนทายของการ
เรียนรู โดยครอบคลุมทุกชวงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานท่ี
แสดงพฤติกรรมบงชี้ไดทันทวงที  
 
 
 

ช่ือหนวยการเรียนรู และเวลาเรียน 

สมรรถนะหลักที่เกี่ยวของ                      
(ตามระดบัการพัฒนา) 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่เชื่อมโยงกัน) 
 

จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 

หลักฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผลลัพธการเรียนรูรายวิชาชั้นป/ รายภาค 



 ๒. วงจรการปฏิบัติการประเมินเพ่ือการเรียนรู  
               วงจรนี้สำคัญอยางยิ่ง แสดงใหเห็นกิจกรรมการประเมินท่ีบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู  

ในการจัดการเรียนรู ครูสามารถเริ่มดวยการประเมินวินิจฉัยเพ่ือศึกษาพ้ืนฐานความรูเดิม หรือจุดออนจุดแข็ง
ของผูเรียนท่ีมีอยูเดิมกอนเรียน หรือการเรียนรู หรือสมรรรถนะเดิมกอนเรียนของผูเรียน ซ่ึงชวยใหครูออกแบบ
การเรียนรู หรือปรับการจัดการเรียนรูใหเหทมาะสมกับความตองการของผูเรียนรายบุคคลได  

              จากนั้นครูอธิบายเปาหมายการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ ท้ังจุดประสงคการเรียนรูเชิง
สมรรถนะของการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู/ แผนการจัดการเรียนรู/ ครั้ง รวมท้ังภาพความคาดหวังของ
ผลงาน หรือชิ้นงาน หรือพฤติกรรมท่ีผูเรียนตองนำมาแสดงใหผูเรียนทราบ ซ่ึงจะเปนการกำหนดมาตรฐานการ
ประเมินการเรียนรูใหเขาใจตรงกันระหวางผูเรียนท่ัวไปทุกคน และทำใหผูเรียนทราบเปาหมายและเกิดความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

              หลังจากที่เขาใจภาพความคาดหวังของการเรียนรูตรงกันแลว จึงเริ่มดำเนินการจัดการ
เรียนรูควบคูการประเมินเพื่อพัฒนา หมายความวาในระหวางการจัดการเรียนรู ครูและผูเรียนติดตามการ
เรียนรูของผูเรียนเปนระยะๆ ดวยวิธีการประเมินความกาวหนา (Formative Assessment) ที่ใชทั ้งการ
ประเมินโดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของผูเรียน การประเมินความกาวหนาทำใหไดหลักฐานการ
เรียนรูที่แสดงความกาวหนาของผูเรียนเปนลำดับ มีการใหขอมูลปอนกลับและการสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน
ตามความตองการที่วิเคราะหจากหลักฐานการเรียนรู ในขณะเดียวกันผูเรียนจะกำกับติดตามการเรียนรูของ
ตนเองได โดยไมตองรอใหถึงการประเมินในชวงทายของการเรียนรู  

  ขอมูลที่แสดงความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนแตละชวง หรือจุดสำคัญ (Key Point)  
ควรไดรับการบันทึกลงในแบบแบบฟอรมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อใหครู ผู เรียน หรือผูเกี ่ยวของ 
เห็นพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียน ครู หรือผูเกี ่ยวของใหการสนับสนุนชวยเหลือตามความตองการ 
ของผูเรียนจากพัฒนาการที่เห็นได และผูเรียนกำกับติดตามการเรียนรูของตนเองจากการไดเห็นเสนทาง 
การเรียนรูของตนเองไดชัดเจนข้ึน  

       หากผูเรียนไดรับการสนับสนุนชวยเหลือในระหวางทางอยางเหมาะสม และเมื่อตองประเมิน
สรุปผล (Summative Assessment) เพ่ือตัดสินวาผูเรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม ผูเรียน
จะสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนรูได แตหากผูเรียนยังไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู สามารถปรับปรุง
แกไขผลงาน หรือชิ้นงาน โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือที่เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และประเมินซ้ำได 
หรือแมกระท่ังผูเรียนท่ีบรรลุสมรรถนะแลว หากตองการตอยอดการเรียนรูของตนเองใหบรรลุในระดับท่ีสูงข้ึน 
ก็สามารถทำได  

 เชนเดียวกับการประเมินความกาวหนา ขอมูลการประเมินสรุปผลควรไดรับการบันทึก 
เพื่อใหเห็นระดับการบรรลุสมรรถนะของผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูตางๆ และสามารถรวมเปนแฟม
สะสมงานของผูเรียนได ซ่ึงหากตองการใหมีความละเอียดสามารถนำขอมูลการประเมินความกาวหนามาใสใน
แฟมสะสมงานไดดวย 

          ๓. การพัฒนาตอยอด  
 เมื่อผูเรียนมีสมรรถนะตามวัตถุประสงคการเรียนรูแลว จะพัฒนาตอเนื่องตามวัตถุประสงค

การเรียนรูอื่นตอไป ซึ่งเปนไปตามกระบวนการตั้งแตการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการประเมิน และวงจรการปฏิบตัิการประเมินเพื่อการเรียนรูควบคูการเรียนรู เปนวงจรตอเนื่องกัน 
ทำใหการเรียนรูเกิดเปนเสนทางการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคลตอไป  

 



 
 

 

การเรียนรูควบคูการประเมินเพ่ือพัฒนา 

 

 

 

 

จากระดบัสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังแสดงระบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื�อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วง; 

กําหนดจุดประสงค ออกแบบ 
การเรียนรู และออกแบบการประเมิน 

จัดการเรียนรูควบคู 
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลัก 
และระดับสมรรถนะ 

ตีความและบันทึก
พฤติกรรมบงชี้ 

รายบุคคล 

ประเมินซํ้า 
ตามความตองการ 

ไดรับ 
การสนับสนุน

ชวยเหลือ 

พัฒนาตอยอด 
ตามลําดับการเรียนรู 

ใหขอมูล

ปอนกลับ 

ตามผลลัพธการเรียนรู
รายวิชา/ ชวงชั้น/ รายป 

ตามสมรรถนะเฉพาะ 

ผูเรียนสะทอนคิด 
และกํากับการเรียนรู 

วงจรของการปฏิบัติการประเมินเพ่ือการเรียนรู 

ประเมินวินิจฉัย/
ศึกษาพ้ืนฐานเดิม 



๑๑. แนวทางการจัดการเรียนรู และการประเมินการเรียนรู 
 การนำหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัตินั้น ตองดำเนินงานควบคูกันระหวางการเรียน การสอน
และการประเมินการเรียนรู ดวยการบูรณาการการประเมินการเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ยึด
ผลลัพธการเรียนรูเชิงสมรรถนะเปนเปาหมายการเรียนรู (Objective) ที่นำไปสูการออกแบบการจัดการเรียนรู 
(Learning) หรือการเรียนการสอน (Instruction) และการประเมินการเรียนรู (Assessment)  
 ๑๑.๑ การจัดการเรียนรู 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรท่ีใชสมรรถนะเปนองคประกอบหลักในการกำหนด
ผลลัพธการเรียนรู การนำสมรรถนะสูการจัดการเรียนรูเปนการดำเนินงานอยางเปนระบบ เริ่มจากการพิจารณา
สมรรถนะหลักท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนและวิเคราะหสมรรถนะเฉพาะของศาสตรเพ่ือนำมาผสมผสาน
กับสมรรถนะหลัก แลวกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูเม่ือจบชวงชั้น การจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูจึงเปนกลไกสำคัญในการชวยใหผูเรียนบรรลุ ทั้งสมรรถนะ
เฉพาะและสมรรถนะหลัก นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรูนั้นผูสอนตองออกแบบกระบวนการที่ชวยปลูกฝง 
เสริมสราง และพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของกลุมสาระการ
เรียนรู 
  การจัดการเรียนรูเนนที่การนำความรู ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกตใชในการทำงาน การ
แกปญหา และการใชชีวิต ผูสอนตองบูรณาการความรูสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) ที่เนนใหความสำคัญกับผูเรียน ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ี
จำเปนและเพียงพอเพื่อนำมาสูการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ โดยมีสวนรวมในการเรียนรู สรางองคความรู
ดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการคิด ลงมือทำ สะทอนคิด เนนการปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ เปนการเรียนรูท่ีมีความหมายตอผูเรียน เชื่อมโยงกับประสบการณของผูเรียน  
  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... 
ยึดหลักการที่วา ผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จไดตามความถนัด ความชอบและศักยภาพในรูปแบบ 
ของตนเอง การจัดการเรียนรูจึงตองสนับสนุนใหผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูท่ีเอ้ือใหผูเรียนคนหาตัวเองเพ่ือเลือก
เสนทางการเรียนรู (Learning Pathways)  ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน (Different Instruction) มีความ
ย ืดหย ุ นเพ ื ่อสน ับสน ุนการเร ียนร ู ของผ ู  เร ียนเป นรายบ ุคคล (Individual Support) คำน ึงถ ึงจ ังหวะ 
ในการเรียนรู ของผู เร ียน (Self-Pacing) สอดคลองกับบริบทของผู เร ียน ชุมชนแวดลอม และจุดเนนของ
สถานศึกษา 
   การจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนกำกับการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
เรียนรู ดังนั้น การออกแบบการเรียนรูตองผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลวามี
ความสามารถ ความสนใจสิ่งใด เพื่อนำไปสูการออกแบบการเรียนรูที ่สอดคลองและเหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะของผูเรียนแตละบุคคล ผูเรียนจะไดรับขอมูลปอนกลับจากการประเมินตนเองและผูอื่นประเมินทั้งใน
ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม นำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของตน รวมท้ัง
ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือท่ีสอดคลองกับความตองการบนเสนทางการเรียนรูของตนเองในระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันตามความจำเปนของแตละคน เพื่อเอื้อใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสูระดับความสามารถท่ี
สูงข้ึน  
  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนได
พัฒนาสมรรถนะ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ตองเชื่อมโยงกับความเปนจริง มีความรวมสมัย 
หลากหลาย ยืดหยุน และอิงบริบทของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ



จริง หรือเสมือนจริง เพ่ือใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ โดยทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู อาจหมายรวมถึงการรวบรวม
แหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน  
  การเลือกใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูรายบุคคล สอดคลองกับจังหวะการเรียนรู 
และเสนทางการเรียนรูของผูเรียน การใชสื่อและทรัพยากรการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผูเรียนควรเปนไปเพื่อการ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการถายโยงการเรียนรูเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเอ้ือใหผูสอนสามารถใชสื่อใน
การชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสูสมรรถนะข้ันถัดไป และแตกตางไปตามความ
จำเปนแตละคน 
 ๑๑.๒ การประเมินการเรียนรู 
  การประเมินการเรียนรูมีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาผูเรียน การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
ตั้งอยูบนหลักการท่ีสำคัญวา การประเมินเปนประสบการณการเรียนรูท่ีมีความหมาย สรางแรงจูงใจ และสงเสริม 
การเรียนรูของผู เรียน สามารถดำเนินการไดตลอดเวลา ในชวงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง 
และนำไปใชประโยชนตอได การประเมินเปนประสบการณการเรียนรูที่เปนบวกสงเสริมใหผูเรียนแสดงออกถึง 
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเปนการวัดอิงเกณฑ ประเมิน
ความกาวหนาตามอัตราตนเองเมื่อผูเรียนพรอม ผูเรียนไดรับทราบเกณฑการประเมินและขอมูลพัฒนาการของ
ตนเองที ่ชัดเจนเพื ่อเปนขอมูลปอนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู เรียนสามารถเลื ่อนระดับการพัฒนาได 
(Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือรองรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บงบอกความชำนาญ (Mastery) 
ของผูเรียน หากไมผานผูเรียนจะไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีเพ่ือพัฒนาสูระดับสมรรถนะข้ันถัดไป 
  การประเมินบูรณาการอยูในกระบวนการเรียนรู กระบวนการประเมินเนนการรวบรวมหลักฐาน 
การเรียนรูเพ่ือใหไดสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาการของผูเรียนท้ังในดานสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือใช
ในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง การประเมินการเรียนรูของผูเรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา 
และการประเมินเพื่อสรุปผล ดวยวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับวัยและความตองการจำเปนของผูเรียน 
และธรรมชาติของศาสตร  
  การประเมินเพื ่อพัฒนาเปนจุดเนนหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคลื ่อนการเรียนรู ของผู เรียน โดยเฉพาะในระหวางการจัดการเรียนรู  การประเมินเพื ่อพัฒนา 
ใหความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลัก 
ซ่ึงเนนกระบวนการผานผลลัพธการเรียนรู โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรูเทียบกับเกณฑ การประเมิน 
เพื่อพัฒนาควรดำเนินการระหวางการจัดการเรียนรูเปนระยะ ซึ่งเปนการแสดงความกาวหนาในการเรียนรู  
และใหขอมูลปอนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน รวมถึงสงเสริมและชี้แนะการเรียนรูในลำดับตอไป  
และวางแผนเปาหมายและเสนทางการเรียนรูในอนาคต ผูเรียนควรมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน  
เพื่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการเรียนรู และเพื่อวิเคราะหการเรียนรู รวมท้ัง 
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับการเรียนรูของตนเอง  
  การประเมินเพ่ือสรุปผลเปนการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพ่ือทำการ
ตัดสินใจในหลายลักษณะ ท้ังการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล
พิจารณาหลักฐานการเรียนรูเทียบกับเกณฑ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผานผลลัพธการ
เรียนรูเม่ือผูเรียนพรอม หรือเม่ือจบหนวยการเรียนรู สวนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเม่ือจบปการศึกษา  
เพ่ือสะทอนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนตลอดแนว 



 ๑๑.๓ การตัดสินผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียน ดำเนินการใน ๒ สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี ๑ ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธการเรียนรูโดยกำหนดเปนระดับผลการเรียนซ่ึงสะทอน
ถึงความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เชน กำหนดเปนระบบสัญลักษณ ระบบตัวอักษร หรือคำสำคัญอ่ืน 
ท่ีสถานศึกษากำหนด ซ่ึงพิจารณาจากขอมูล หรือหลักฐานท่ีเปนผลจากการเรียนรู 
  สวนท่ี ๒ ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูเรียน ตามระดับความสามารถท่ีสวนกลาง
กำหนด (ระดับตน กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง) ซ่ึงพิจารณาจากขอมูล หรือหลักฐานท่ีเปนผล
จากการเรียนรู กรณีท่ีสถานศึกษากำหนดสมรรถนะเพ่ิมเติมใหสถานศึกษากำหนดเกณฑระดับความสามารถ 
ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีสวนกลางกำหนดดวย 
  ในเบื้องตนมีแนวทางการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไวเปน ๔ แนวทาง ดังนี้ 
 

รายการ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 แนวทางท่ี 4 

ประเมิน 
เมื่อจบช้ันป 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบชวง

ช้ัน 
(ป.3 ในฐานะ  
จบชวงชั้น) 

ประเมิน 
เมื่อจบช้ันป 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบชวง

ช้ัน 
(ป.3 ในฐานะ    
จบชวงชั้น) 

ประเมิน 
เมื่อจบช้ันป 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบชวง

ช้ัน 
(ป.3 ในฐานะ  
จบชวงชั้น) 

ประเมิน 
เมื่อจบช้ันป 
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบชวง

ช้ัน 
(ป.3 ในฐานะ  
จบชวงชั้น) 

สมรรถนะเฉพาะ 
(ในสาระ 

การเรยีนรู) 

/ / 
 

/ / / / / / 

สมรรถนะหลัก 
 6 ดาน 

 / 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ 
รวบยอด 
 โดยเทยีบ
กับเกณฑ 

จาก
สวนกลาง 

 / 
โดยวเิคราะห

จาก
สมรรถนะ

เฉพาะ 
เทยีบกับ
เกณฑ 
จาก

สวนกลาง 

/ 
โดยวเิคราะห

จาก
สมรรถนะ

เฉพาะ 
เทยีบกับ
เกณฑ 
จาก

สวนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกบั
เกณฑจาก
สวนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกบั
เกณฑจาก
สวนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกบั
เกณฑจาก
สวนกลาง 

  
 ๑๑.๔ การรายงานผลการพัฒนาและการเล่ือนช้ัน  
    ๑๑.๔.๑ การรายงานผลการพัฒนา 
    ๑) การรายงานผลการเรียนรูในระหวางชั้นปและเม่ือจบชวงชั้นใหอิงสมรรถนะ โดยมี
องคประกอบอยางนอย ๒ สวน ไดแก ผลการเรียนรูตามผลลัพธการเรียนรูท่ีผูเรียนบรรลุ และสรุปผลระดับ
สมรรถนะหลักท่ีผูเรียนบรรลุ 
     ๒) หากผูเรียนยายสถานศึกษาระหวางการศึกษาภายในชั้นป สถานศึกษาดำเนินการ
สรุปรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนในปการศึกษาท่ีผานมาและผลการเรียนรูท่ีบรรลุในชวงเวลานั้น    
  ๑๑.๔.๒ การเล่ือนช้ัน 
     การเลื่อนชั้นของผูเรียน แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก การเลื่อนชั้นระหวางชั้นป และการ
เลื่อนชั้นเม่ือจบชวงชั้น 
    ๑) การเลื่อนชั้นระหวางชั้นปเปนการประเมินเพ่ือจัดทำขอมูลการเรียนรูของผูเรียน 
ในแตละผลลัพธการเรียนรูในระหวางการศึกษา หรือชั้นปท่ี ๑ - ๒ ของแตละชวงชั้น ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น
หากมีผลการเรียนรูตามผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดในรายวิชาท่ีเรียน ถาผลการเรียนรูของผูเรียนต่ำ หรือไม
เปนไปตามระดับท่ีคาดหวังท่ีสถานศึกษากำหนด สถานศึกษาสามารถใหผูเรียนเลื่อนระดับชั้นปได โดยจัดกิจกรรม 



หรือระบบสนับสนุนอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 
     ๒) การเลื่อนชั้นเม่ือจบชวงชั้น (จากชวงชั้นท่ี ๑ ไปชวงชั้นท่ี ๒) เปนการตัดสินผลการ
เรียนรูในภาพรวมเพ่ือพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นระหวางชวงชั้น เม่ือจบการศึกษาหรือชั้นปสุดทายของชวงชั้นท่ี 
๑ และชวงชั้นท่ี ๒ การเลื่อนระหวางชวงชั้นสามารถดำเนินการไดเม่ือผูเรียนมีผลลัพธการเรียนรูตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนดและมีสมรรถนะหลักตามเกณฑท่ีสวนกลางกำหนด  
      ๓) เกณฑการเลื่อนชั้น ท้ังการเลื่อนระหวางชั้นปและเลื่อนเม่ือจบชวงชั้นใหเปนไป 
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ซ่ึงตองสะทอนสมรรถนะและหรือคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร  
ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุมัติการเลื่อนชั้น โดย 
    ๓.๑) เกณฑการเลื่อนชั้นระหวางชั้นป: ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้นเม่ือมีผลลัพธ 
การเรียนรูตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด ซ่ึงระบุความสามารถสำคัญท่ีผูเรียนพึงมี (Minimum 
Requirement)  
    ๓.๒) เกณฑการเลื่อนชั้นเม่ือจบชวงชั้น ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชวงชั้น เม่ือบรรลุ
ครบทุกผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด และมีสมรรถนะหลักตามเกณฑท่ีสวนกลาง
กำหนด  
    ท้ังนี้ เกณฑท่ีสวนกลางกำหนดมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสถานศึกษานำไปใชเปนเกณฑ
เปรียบเทียบในการกำหนดเกณฑในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนดวย 
 ๑๑.๕ การจบการศึกษา  
    การจบการศึกษาของผูเรียน ระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๑.๕.๑ เกณฑการจบการศึกษา ผูเรียนจบการศึกษาไดเม่ือ 
       ๑) มีผลการเรียนตามผลลัพธการเรียนรู ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
     ๒) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑท่ีสวนกลางกำหนด โดยมีสมรรถนะ
หลักอยางนอย 2 สมรรถนะ อยูในระดับ “สามารถ” ข้ึนไป 
     ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดเกณฑการจบการศึกษาเพ่ิมเติม รวมท้ังกำหนด
เกณฑท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
  ๑๑.๕.๒ สถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
  ๑๑.๕.๓ หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาใหอิงสมรรถนะ โดยมีองคประกอบอยาง
นอย 2 สวน ไดแก ผลการเรียนตามผลลัพธการเรียนรูเม่ือจบระดับการศึกษา และระดับสมรรถนะหลัก 
 


	ผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพื่อการเป็นเจ้าของการ
	เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life-Long Learning)
	๒. เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงาน
	๓. เป็นหลักสูตรที่จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ที่หลากหลาย และ
	ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน
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