
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายใน            
ปี ๒๕๖๑ จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหก้ารปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑) ประสบความส าเ ร็จบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดจุดเนน้และแนว
ทางการพฒันา คุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
เพื่อให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาทุกโรง น าจุดเนน้การ
พัฒนาผู ้เรียนไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อันจะช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนให้สูงข้ึน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  จึงไดจ้ดัท าเอกสารแนวทางการน าจุดเนน้การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนสู่การปฏิบติั เพื่อให้ครูผูส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการพฒันาหลกัสูตร การเรียนการ
สอน และการวดัผลประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัจุดเนน้และแนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ
บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ อน่ึง เอกสาร
ฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีใชส้ าหรับโครงการประชุมการประกาศ “จุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน จุดเปล่ียนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย” หากท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข โปรดส่งขอ้เสนอแนะให้

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ทางเวบ็ไซต์ http://academic.obec.go.th เพื่อจะไดน้ ามา
พิจารณาปรับปรุงเอกสารน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ ชดัเจน และเหมาะสมในการน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทาง 
การน าจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนสู่การปฏิบัติเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะท างานและทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานคร้ังน้ี 
 
               ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
         ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                                                          ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

http://academic.obec.go.th/


สารบัญ 
          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ตอนที ่๑ บทน า         ๑ 
 - ความเป็นมาและความส าคญั      ๑ 
 -  จุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน      ๓ 
 -  สาระส าคญัของจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    ๔ 
 -  ค  าอธิบายจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    ๙ 
ตอนที ่๒ การน าจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ   ๒๑ 
 -  บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     ๒๑ 
 -  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ       ๒๒ 
 -  การด าเนินงานของโรงเรียนหลงัประกาศจุดเนน้และภาพความส าเร็จ ๒๕ 
 -  แนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน     ๓๑ 
    * แนวทางการปฏิบติัระดบัสถานศึกษา     ๓๑ 
    * แนวทางการปฏิบติัระดบัหอ้งเรียน     ๓๕ 
    * แนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้  ๓๙ 
 -  แนวทางการจดัตารางเรียน      ๗๖ 
 -  แนวทางการจดัการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน     ๗๘ 
 -  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน      ๘๒ 
ตอนที ่๓ แนวทางการวดัและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๘๕ 
 -  การประเมินผลระดบัชั้นเรียน      ๘๕ 
 -  กาประเมินผลตามสภาพจริง      ๘๕ 
 -  การประเมินผลตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   ๘๗ 
    * ดา้นความสามารถและทกัษะ      ๘๗ 
    * ดา้นคุณลกัษณะ       ๑๑๕  
บรรณานุกรม         ๑๓๑ 
คณะผู้จัดท า         ๑๓๓ 
 



๑ 

             

ความเป็นมา และความส าคัญ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง             
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) โดยมีวิสัยทศัน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 
๒๕๖๑ จะตอ้งมี การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบใน ๓ ประเด็นหลกัคือ การพฒันา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งน้ี
ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว ้๔ ประการ คือ        
การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ และการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่    

ปี ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ให้ใชใ้นโรงเรียนทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป โดยมุ่งหวงั
ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร และพฒันาไดอ้ย่าง
เหมาะสมไปพร้อมกบัเป้าหมายของอาเซียน (ASEAN)  ภายใน ปี ๒๕๖๑ ทั้งน้ีจากการติดตามผลการ
ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนตน้แบบเป็นเวลา                  
๑ ปีการศึกษา พบวา่การพฒันาผูเ้รียนยงัไม่สอดคลอ้งกบัจุดหมายของหลกัสูตร โดยเฉพาะการพฒันา
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย   ทั้งในมิติของวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ซ่ึง
ควรให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสพฒันาตนเองสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพท่ี
แทจ้ริงของตน 

ปี ๒๕๕๓ รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายดา้นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีความสามารถ 
ในการเรียนรู้  รักท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีความสนุกกบัการเรียนรู้ และมีโอกาสได้
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนอยา่งสร้างสรรค ์ประกอบสภาพปัญหาของประเทศดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
O-net NT  TIMSS PISA ต ่าในวชิาหลกั ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  การคิดวิเคราะห์ 
ปัญหาดา้นวิกฤตทางสังคมเก่ียวกบัความแตกแยก ความรุนแรง และปัญหาทุจริต ดงันั้น ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้น านโยบาย     
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปัญหาของการใช้
หลักสูตรฯ ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยก าหนดจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
และแนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้น าไปปฏิบติัใน
แนวทางเดียวกนั  

 

ตอนที ่๑  บทน า 



๒ 

ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายด้านการศึกษาและ หลกัสูตร สู่จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 เป้าหมายหลกัสูตร/คุณภาพผูเ้รียน 
 การจดัการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล      
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

 มีความสามารถในการเรียนรู้  
 รักท่ีจะเรียนรู้ในรูปแบบท่ี 
    หลากหลาย 
 สนุกกบัการเรียนรู้ 
 มีโอกาสไดเ้รียนรู้นอกหอ้งเรียน 
    อยา่งสร้างสรรค ์

 

วสัิยทศัน์   คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

 

 

 

ประเดน็หลกัของเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา 
๑. พฒันาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 
๒. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจดัการศึกษา 

 กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ    
๑. พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 
๒. พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 
๓. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
๔. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 

 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
 ด้านความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะของผู้เรียน  

โรงเรียนจะตอ้งประกนัไดว้า่ผูเ้รียนทุกคนมี ความสามารถ ทกัษะ
และคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

แนวทางการพฒันาผู้เรียน 
  ด้านการจดัการเรียนรู้ 
๑. โรงเรียนตอ้งจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจุดเนน้ พร้อมทั้งผลกัดนั ส่งเสริม ใหค้รูผูส้อนออกแบบ 
และจดัการเรียนรู้ตามความถนดั ความสนใจ เตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน 
๒. การจดัการเรียนรู้พึงจดัใหเ้ช่ือมโยงกบัวถีิชีวติ เนน้การปฏิบติัจริงทั้งใน 
และนอกหอ้งเรียน โดยจดักิจกรรมนอกหอ้งเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ 
ของเวลาเรียน 
๓. ใชส่ื้อ เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย เพ่ือใหผู้เ้รียนสนุกกบัการเรียน และ
เพ่ิมพนูความรู้ ความเขา้ใจ 
๔. แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จดัแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
๕. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าทางวชิาการ ตลอดจนก ากบั ดูแล นิเทศการจดัการ
เรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พฒันาการเรียนการ
สอนของครู 
  ด้านการวดัและประเมนิผล  

ครูทุกคนวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามจุดเนน้ 
ดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เนน้การประเมินสภาพจริง ใชผ้ล
การประเมินพฒันาผูเ้รียนอยา่งตอ่เน่ือง และรายงานคุณภาพผูเ้รียนตาม
จุดเนน้อยา่งเป็นระบบ 

เป้าหมาย   ภายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 



๓ 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 

 การขับเคล่ือนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑  และการปฏิรูปการศึกษา         
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน โดยให้
ทุกภาคส่วนร่วมกนัด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ทกัษะ ความสามารถ คุณลกัษณะ 

แสวงหาความรู้ เพือ่แก้ปัญหา                                         
ใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้                                            

ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                  
มีทกัษะการคิดข้ันสูง ทกัษะชีวติ                                

ทกัษะการส่ือสารอยางสร้างสรรค์ตามช่วงวยั 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                                              
ใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ มีทกัษะการคิดข้ันสูง    

ทกัษะชีวติ ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั 

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น                                           
มีทกัษะการคิดขั้นพืน้ฐาน ทักษะชีวติ                               

ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง                                  
มีทกัษะการคิดขั้นพืน้ฐาน ทักษะชีวิต                                  

ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั 

จุดเน้นตามช่วงวยั คุณลกัษณะตามหลกัสูตร 

 
 

 มุ่งมั่นใน
การศึกษา 
และการ
ท างาน 

 
 

 อยู่อย่าง
พอเพยีง 

 
 
 

 ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
 

 ใฝ่ดี 

 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

 ซ่ือสัตย์สุตริต 

 มีวนัิย 

 ใฝ่เรียนรู้ 

 อยู่อย่างพอเพยีง 

 มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

 รักความเป็นไทย 

 มีจิตสาธารณะ 

 

ม. ๔–๖ 

ม. ๑-๓ 

ป. ๔–๖ 

ป. ๑–๓ 



๔ 

สาระส าคัญของจุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
 จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียน คือ คุณภาพในตวัผูเ้รียนท่ีมีความครอบคลุมในดา้นความสามารถ 
และทกัษะ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร ซ่ึงก าหนดไว ้ดงัน้ี 

๑. ด้านความสามารถ และทกัษะ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เป็นช่วงชั้นท่ีจ  าเป็นตอ้งปูพื้นฐานความสามารถ และทกัษะ

การอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทกัษะชีวิต และทกัษะการส่ือสารอยา่ง
สร้างสรรคต์ามช่วงวยั 

        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ พฒันาความสามารถให้สูงข้ึนจนสามารถอ่านคล่อง         
เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทกัษะชีวติ และทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์    
ตามช่วงวยั 

        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ มุ่งพฒันาต่อยอด พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะชีวิต ทกัษะ
การส่ือสารอยา่งสร้างสรรคต์ามช่วงวยั 

        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มุ่งพฒันาต่อเน่ือง พฒันาดา้นความสามารถในการแสวงหา
ความรู้เพื่อการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เนน้เพิ่มเติมความสามารถ
ดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษใหส้ามารถส่ือสารไดท้กัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะ
ชีวติ ทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคต์ามช่วงวยั 

๒. ด้านคุณลกัษณะ 

ดา้นคุณลกัษณะ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนทุกระดบัชั้นมีความเป็นพลเมือง   รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  และมี
คุณลักษณะนิสัยท่ีต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวยั  และพฒันาต่อเน่ืองในทุกช่วงชั้ น ดังน้ี          
ชั้น ป. ๑ – ๓  เน้นความใฝ่ดี  ชั้น ป. ๔ – ๖ ใฝ่เรียนรู้  ชั้น ม. ๑ – ๓ อยู่อย่างพอเพียง และ ชั้น ม. ๔ – ๖      
มีความมุ่งมัน่ในการศึกษา และการท างาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน 
และนอกหอ้งเรียน ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ความหมายของจุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 

 เพื่อให้การน าจุดเน้นการพัฒนาผู ้เรียนไปสู่การปฏิบัติ มีความชัดเจนตรงกัน จึงก าหนด
ความหมาย ไวด้งัน้ี 

 
 
 

 



๕ 

ด้านความสามารถ และทกัษะ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ –  ๓ 

  ๑.   อ่านออก หมายถึง ความสามารถรับรู้และเขา้ใจความหมายของค า ประโยค ขอ้ความ
สั้นๆ เร่ืองราวในส่ือต่างๆ หรือในหนงัสือไดต้ามระดบัชั้นของผูเ้รียน 

  ๒.  เขียนได้ หมายถึง ความสามารถเขียนค า ประโยค ขอ้ความสั้นๆ เร่ืองราวไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมตามระดบัชั้นของผูเ้รียน 

  ๓.  คิดเลขเป็น หมายถึง มีวธีิการคิดไดห้ลายรูปแบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

  ๔.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม 
ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่มยอ่ย คือ 

กลุ่มท่ี ๑ ทกัษะการส่ือสาร ประกอบดว้ย ทกัษะการฟัง  ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการ 

พดู ทกัษะการเขียน 

         กลุ่มท่ี ๒ ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกน เช่น ทกัษะการสังเกต ทกัษะการจดักลุ่ม ทกัษะ
การรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการเช่ือมโยง ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการเปรียบทียบ 

๕.  ทกัษะชีวติ หมายถึง การเนน้ใหมี้ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มองตนเอง และ 

ผูอ้ืน่ในแง่บวก และจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้
๖.  ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั หมายถึง ความสามารถในการรับและ 

ส่งสาร อนัไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียนไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชค้  าสุภาพ 

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔ –  ๖ 

  ๑.  อ่านคล่อง หมายถึง ความสามารถอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกตอ้ง  ตามหลักเกณฑ ์   
การอ่านในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน และสามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้

๒.  เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถเขียนค า ปรโยค ขอ้ความ เร่ืองราว ถูกตอ้งตาม 

หลกัเกณฑท์างภาษาไดร้วดเร็วในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามระดบัชั้นของผูเ้รียน 

  ๓.  คิดเลขคล่อง หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาค าตอบไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง 

๔.  ทกัษะการคิดขั้นพืน้ฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม 

ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 
             กลุ่มท่ี ๑ ทกัษะการส่ือสาร ประกอบด้วย ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน  ทกัษะ     
การพดู ทกัษะการเขียน 
             กลุ่มท่ี ๒ ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกน เช่น ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะการให้เหตุผล 
ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตีความ ทกัษะการสรุปอา้งอิง ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้

๕.  ทกัษะชีวติ หมายถึง การเนน้ใหมี้ความสามารถในการปรับตวั รักและเห็นคุณค่าใน 

ตนเอง ภาคภูมิใจ เช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 



๖ 

๖.  ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั หมายถึง ความสามารถในการรับ 

และส่งสาร อนัไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียนและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๓ 

๑. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การใชว้ธีิการ กระบวนการศึกษาคน้ควา้  
และน าความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาตนเอง ทั้ งใน         
ดา้นการศึกษาต่อ และการด ารงชีวติ 

๒. การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการน าแนวคิด หลกัการ  
เทคนิคความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

๓. ทกัษะการคิดข้ันสูง หมายถึง ทกัษะการคิดซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมาย  
และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะในแต่ละขั้นตอน ทกัษะการคิดขั้นสูงจะพฒันาไดก้็ต่อเม่ือมี
การพฒันาทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานจนเกิดความช านาญ ทกัษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วยทกัษะย่อย ๆ    
ท่ีส าคญั เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการประเมิน ทกัษะการสรุปลงความเห็น ทกัษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทกัษะการสังเคราะห์ ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

๔.  ทกัษะชีวติ หมายถึง การเนน้ใหมี้ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน 

ชีวติ มีจิตอาสา ป้องกนัและหลีกเล่ียงจากสถานการณ์คบัขนั และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพื้นฐานความ
เป็นประชาธิปไตย 

๕.  การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั หมายถึง ความสามารถในการรับ และ 
ส่งสาร อนัได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้อย่างมีเหตุผล เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ –  ๖ 

๑. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการแก้ปัญหา หมายถึง การใช้วิ ธีการ
กระบวนการแสวงหาความรู้ และน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา           
ทั้งในดา้นการศึกษาต่อ และการด ารงชีวติ 

๒. การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการน าแนวความคิด  
หลักการ เทคนิค ความรู้ วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยี ใช้เป็นเคร่ือมือในการเรียนรู้ และ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

 
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) หมายถึง ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และ 

การเขียน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการรับสาร และส่งสารไดต้รงความหมาย คล่องแคล่ว ถูกตอ้ง ชดัเจน 



๗ 

๔. ทักษะการคิดข้ันสูง  หมายถึง  ทักษะการคิดซ่ึงต้องอาศัยทักษะการส่ือ
ความหมาย และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะในแต่ละขั้นตอน ทกัษะการคิดขั้นสูงจะ
พฒันาได้ก็ต่อเม่ือมีการพฒันาทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน จนเกิดความช านาญ ทกัษะการคิดขั้นสูง
ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ ท่ีส าคญั เช่น ทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

๕.  ทกัษะชีวติ หมายถึง เนน้การใหมี้ความสามารถในการปรับเป้าหมาย   แผนและ     
ทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตวัและก าหนดท่าทีไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  ประเมิน   และ
สร้างขอ้สรุปบทเรียนชีวติของตนเอง 

๖.  การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั หมายถึง ความสามารถในการรับ และ          
ส่งสาร อนัไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียน แสดงความคิดใหม่จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่านท่ีเป็น
ประโยชน์ต่ส่วนรวม 
 

 ด้านคุณลกัษณะ 
 จุดเน้นด้านคุณลักษณะส าหรับผูเ้รียนทุกระดับชั้น เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ (ระดบั ป.๑ – ม.๖) ไดแ้ก่ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ   
ชาติ  ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์  

๒) ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งกาย วาจา ใจ 

๓) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมัน่ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๔) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๕) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด า เนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

๖) ความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้ งใจและ
รับผดิชอบในการท าหนา้ท่ีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

๗) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  
ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยใน
การส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 



๘ 

๘) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 
 จุดเน้นด้านคุณลกัษณะนิสัยส าหรับผู้เรียนในแต่ละช่วงวยั 

ระดับช้ัน ป. ๑ - ๓ ไดแ้ก่ ใฝ่ดี หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จกั
แยกแยะถูกและผดิ รักความสันติ เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 

ระดับช้ัน ป. ๔ - ๖ ไดแ้ก่ ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ ได้แก่ อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักาณะท่ีแสดงออกถึง           

การด าเนินชีวติดว้ยความประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เนน้วตัถุนิยม 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ ได้แก่ มุ่งมัน่ในการศึกษาและการท างาน หมายถึง คุณลกัษณะ           

ท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการศึกษาและการท าหน้าท่ีการงาน ด้วยความเพียร
พยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 จากจุดเน้นการพมันาผูเ้รียน เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของจุดเน้นในแต่ละช่วงวยัท่ีตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกบัการพฒันาการของผูเ้รียนส าหรับน าไปจดัการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดความสามารถ และทกัษะของผูเ้รียนตามจุดเน้นในแต่ละระดบัชั้น   
ไวด้งัน้ี 

อ่านออก  ป.๑ – ๓ 

อ่านคล่อง  ป.๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านออก 

อ่านคล่อง 

อ่านข้อความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกล้เคียงกับ
หนังสือเรียนอย่างคล่องแคล่ว สรุปใจความส าคัญ แยกแยะ
ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น และมีมารยาทในการอ่าน 

อ่านข้อความ เ ร่ือง  บทร้อยกรอง  ท่ี มีความยากง่ายใกล้เ คียงกับ                
หนงัสือเรียนอยา่งคล่องแคล่ว สรุปใจความส าคญั ขอ้คิดเร่ืองท่ีอ่านและ   
มีมารยาทในการอ่าน 

 อ่านข้อความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน             
อยา่งคล่องแคล่ว สรุปใจความส าคญั และมีมารยาทในการอ่าน 

อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจความหมายของค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                
ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ค า และอ่านข้อความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่าย                 
ใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน ดว้ยความเขา้ใจและมีมารยาทในการอ่าน 

อ่านค าพ้ืนฐานและเข้าใจความหมายของค า พ้ืนฐานเ พ่ิมจากชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                              
ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ค า และอ่านข้อความ เร่ืองท่ีมีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน               
และมีมารยาทในการอ่าน  

อ่านค าพื้นฐานและเขา้ใจความหมายของค าพื้นฐานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๖๐๐ ค า ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 



๑๐ 

 
 

เขยีนได้  ป.๑ – ๓ 

เขยีนคล่อง  ป.๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนได้ 

เขียนคล่อง
คล่อง 

เขียนเรียงความอยา่งคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 

เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท
ในการเขียน 

เขียนยอ่ความอยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนค าพื้นฐานเพิ่มจากชั้ นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ค า                      
เขียนเร่ืองจากภาพ และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนค าพื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ไดไ้ม่น้อยกวา่ ๘๐๐ ค า เขียนบรรยาย
ภาพ และมีมารยาทในการเขียน  

เขียนค าพื้นฐานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๖๐๐ ค า ประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน   ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 



๑๑ 

 
 

คดิเลขเป็น  ป.๑ – ๓ 

คดิเลขคล่อง  ป.๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเลขเป็น 

คิดเลขคล่อง 

การบวก  ลบ  คูณ และหาร (จ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยม   
ไม่ เกินสามต าแหน่ง) และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                    
ได ้อยา่งคล่องแคล่ว 

บวกและลบ (จ านวนนบัเศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั) คูณ (จ านวนหน่ึง
หลกักบัจ านวนมากกว่าส่ีหลกั) และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

บวกและลบ (จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐) คูณ (จ านวนสองหลักกับ                    
จ  านวนสองหลกั) หาร (ตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกัตวัหารมีหน่ึงหลกั) และแก้ปัญหา                
ทางคณิตศาสตร์ 

บวกและลบ (จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐) คูณ (จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกิน                     
สองหลกั) หาร (ตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั) และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

บวกและลบ (จ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐) และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

บวกและลบ (จ านวนนับ เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนตัวหน่ึงเป็น
พหุคูณของอีกตวัหน่ึง) คูณ (เศษส่วน) หาร (เศษส่วน) และ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 



๑๒ 

 
 

ทกัษะการคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทกัษะการคิด 
ขั้นพืน้ฐาน 

ทกัษะการคิด 
ขั้นสูง 

ป. ๑ 

ป. ๒ 

ป. ๓ 

ป. ๔ 

ป. ๕ 

ม. ๒ 

ป. ๖ 

ม. ๑ 

ม. ๓ 

ทกัษะการสังเคราะห์  ทกัษะการประยกุตใ์ชค้วามรู้                           

ทกัษะการแปลความ ทกัษะการตีความ 

ทกัษะการตั้งค  าถาม  ทกัษะการให้เหตุผล 

ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการเช่ือมโยง 

ทกัษะการเปรียบเทียบ  ทกัษะการจ าแนกประเภท 

 ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการจดักลุ่ม  

ทกัษะการสรุปอา้งอิง  ทกัษะการน าความรู้ไปใช้ 

ทกัษะการวิเคราะห์  ทกัษะการประเมิน     
ทกัษะการสรุปลงความเห็น 

ทกัษะกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
ทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์

ม.๔-๖ ทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 



๑๓ 

 
  
ทกัษะชีวติ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเน้นการพฒันาทกัษะชีวติในระบบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดให้มีการสร้างเสริมทกัษะชีวิต

ผูเ้รียนโดยก าหนดให้พฒันาภูมิคุม้กนัให้กบัเด็กในเร่ือง การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผูอ่ื้น การคิดวิเคราะห์ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น และให้แต่ละชั้นปีจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติ โดยเนน้ผูเ้รียนใหเ้กิดพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 

ป.๒ ยอมรับความแตกต่างระหวา่งตนเอง
กบัผูอ่ื้น และรู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

ป.๓ มองตนเองและผูอ่ื้นในแง่บวก 
และจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้

ป.๔ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

ป.๕ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น 

ป.๖ ภาคภูมิใจ เช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้น 

ม.๑ รู้ความถนดั ความสามารถ  
และบุคลิกภาพของตนเอง 

ม.๒ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานความเป็น
ประชาธิปไตย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสงัคม 

ป.๑ รู้จกัตนเอง 

ม.๓ มีทกัษะในการแสวงหาและใชข้อ้มูลใหเ้ป็น 
ประโยชน์กบัตนเอง รู้จกัสร้างความสุขใหก้บัตนเองและผูอ่ื้น 

ม.๔-๖  ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง 
การด าเนินชีวติสู่ความส าเร็จ วางตวัและก าหนดท่าทีไดเ้หมาะสม 
กบัสถานการณ์ ประเมินและสร้างขอ้สรุปบทเรียนชีวติของตนเอง 



๑๔ 

 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ รู้จักตนเอง 

เขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น และรู้จักควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง 
 แสดงความสามารถของตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้ ช่ืนชมในความส าเร็จของตนเองและผูอ่ื้น และ
เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ มองตนเองและผู้อืน่ในแง่บวก และจัดการกบัอารมณ์ของตนเองได้ 
 เป็นผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดี ใช้ภาษาพูด ภาษากาย ท่ีท าให้ผูอ่ื้นผ่อนคลาย สบายใจไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแยง้หรือรุนแรง 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อืน่ 
 ร่วมมือท างานกับกลุ่มเพื่อนฟัง และรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นรวมทั้งช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือมี
โอกาส 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อืน่ 
 หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยัของตนเอง รู้จกัปฏิเสธในส่ิงท่ีควรปฏิเสธ 
โดยไม่เสียสัมพนัธภาพ หรือเสียน ้าใจ รวมทั้งขอความช่วยเหลือ เม่ืออยูใ่นภาวะวกิฤต 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ภาคภูมิใจ เช่ือมั่นในตนเองและผู้อืน่ 
 รู้เท่าทนัและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  รู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลกิภาพของตนเอง 

อาสาหรือสมคัรใจช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และมีจิตอาสา
ช่วยเหลอืสังคม 
 กลา้ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงจากการกระท าท่ีผิด  รวมทั้งยืนยนัความตอ้งการหรือต่อรองบน
พื้นฐานของความถูกตอ้ง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง รู้จักสร้าง
ความสุขให้กบัตนเองและผู้อืน่ 
 บอกความถนัด ความสามารถ ด้านการศึกษาและอาชีพของตนเองได้   รวมทั้ งก าหนด
เป้าหมายในชีวติของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ วางตัวและ
ก าหนดท่าทไีด้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวติของตนเอง 
 รักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ยอมรับใน ความ
แตกต่างทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 



๑๕ 

 
 

การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม. ๒ 

ม. ๑ 

ม. ๓ 

มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล และการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม                           

ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศ เอกสารแนะน า
ช้ินงานและสไลดน์ าเสนอขอ้มูล อยา่งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

ใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างานอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ม.๔-๖ 

ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็น
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
น าเสนองาน และใชค้อมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน หรือ
โครงงานอยา่งมีจิตส านึกและวฒันธรรม 

 



๑๖ 

 
 
ทกัษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ป. ๑ 

ป. ๒ 

ป. ๓ 

ป. ๔ 

ป. ๕ 

ม.๒ 

ป. ๖ 

ม.๑ 

ม.๓ 

ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน โตแ้ยง้จากเร่ืองท่ีฟัง 
ดู และอ่านไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลท่ีไม่เป็นโทษต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 

ฟัง ดู พดู อ่าน  เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน แสดงความรู้สึก ความคิดจากเร่ืองท่ีฟัง    
ดู อ่านอยา่งมีเหตุผล 

 
ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน แสดงความรู้ ความคิด จากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน
อยา่งมีเหตุผล 

 ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน ส่ือสารจากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่านไดช้ดัเจน               
ตรงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชค้  าสุภาพ 

 ตั้งใจฟัง และพดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชค้  าสุภาพ 

ตั้งใจฟังและพดูส่ือสารใหเ้ขา้ใจโดยใชค้  าสุภาพ 

ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาท และพดู เขียน แสดงความคิดเห็น วเิคราะห์              
จากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่านอยา่งสมเหตุสมผล 

ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาท และพดู เขียน อธิบาย ช้ีแจง จากเร่ืองท่ี
ฟัง  ดู และอ่านไดห้ลายแง่มุมอยา่งสมเหตุสมผล 
ดู  และอ่านไดห้ลายแง่มุมอยา่งสมเหตุสมผล 

ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน วเิคราะห์ 
วจิารณ์จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่านอยา่งมีเหตุผลท่ีเป็นประโยชน์  
ต่อส่วนรวม 

ม.๔-๖ 
ฟัง ดู พดู อ่าน  เขียนอยา่งมีมารยาท และพดู เขียนโนม้นา้ว 
เชิญชวน และแสดงความคิดใหม่จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 



๑๗ 

 
 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ – ๓ 
แสวงหาความรู้เพือ่การปัญหา ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม. ๒ 

ม. ๑ 

ม. ๓ 

ตั้งค  าถาม ออกแบบวธีิการหาค าตอบ หาแหล่งวธีิการหาค าตอบจาก
แหล่งการเรีนนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปเขียนรายงาน 

ตั้งค  าถาม ออกแบบวธีิการหาค าตอบอยา่งง่าย ๆ หาแหล่งขอ้มูล รวบรวม
ค าตอบ  สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ  

ตั้งค  าถาม สร้างเคร่ืองมือ ก าหนดแหล่งรวบรวมขอ้มูล                               
สรุปและเขียนรายงาน 

ม.๔-๖ 

คน้หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
ก าหนดทางเลือก วธีิการ ขั้นตอน ท่ีน ามาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ปรับปรุงวธีิการเพื่อให้การ
แกปั้ญหาไดผ้ลดีท่ีสุด 

แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 

แสวงหาความรู้ 
เพือ่การแก้ปัญหา 



๑๘ 

 

 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ทกัษะการฟัง 

 

 

 

 

 

 

*********************************************** 

ทกัษะการพูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า วธีิการท่ีมีหลายขั้นตอน      
บอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มูลจากบทสนทนาท่ีฟัง
ผา่นส่ือต่าง ๆ 

 

ม. ๔ 

บอกใจความส าคญั เรียงล าดบั วเิคราะห์และ
เปรียบเทียบขอ้มูลจากบทสนทนาท่ีฟังผา่นส่ือต่าง ๆ   ม. ๕ 

บอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มูล และ 
สรุปความจากบทสนทนาท่ีฟังผา่นส่ือต่าง ๆ   

 

ม. ๖ 

สนทนา  เล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการฟัง/อ่าน/ประสบ
ดว้ยตนเอง อธิบายวธีิการท่ีมีหลายขั้นตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

   

ม. ๔ 

สนทนา แสดงความเห็น อภิปราย ส่ิงท่ีอยู่ในความ
สนใจ โดยใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนได้อย่าง
ต่อเน่ืองและใหเ้หตุผลประกอบ 

ม. ๕ 

สนทนา  แสดงความเห็น โตแ้ยง้ ส่ิงท่ีอยู ่
ในความสนใจ โดยใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้าง
ซับซ้อนได้อย่ า ง ต่อ เ น่ื องและให้ เห ตุผล
ประกอบอยา่งสร้างสรรค ์

  

ม. ๖ 



๑๙ 

 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ทกัษะการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

       *********************************************** 

ทกัษะการเขยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทางภาษาและสอดคลอ้ง
กบับทอ่าน ระบุใจความส าคญั รายละเอียด ล าดบัเหตุการณ์ จาก
ประเด็นข่าว และส่ือจริงท่ีเป็นภาษาองักฤษง่าย ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

   

 

แยกแยะขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น วเิคราะห์ขอ้มูลจาก 
ส่ือภาษาองักฤษอยา่งหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 

 

วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากส่ือภาษาอังกฤษ
อยา่งหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 

 

ม. ๖ 

เขียนความเรียงบรรยายเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีประทบัใจ   
เขียนบนัทึกประจ าวนั ไปรษณียบตัร ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) จดหมายส่วนตัวโดยใช้ประโยคความเดียวและ
ประโยคความผสม  

เขียนความเรียงเก่ียวกบัเร่ืองราวและเหตุการณ์   
โดยแสดงขอ้สนบัสนุนและขอ้โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล 
เ ขี ยนจดหมาย ส่วนตัวไปรษณีย์อิ เล็ กทรอนิก ส์  
(E-mail) โดยใชป้ระโยคความเดียว ประโยคความผสม 
และประโยคความซอ้น  

เขียนสรุปความ เขียนบทวจิารณ์จากบทอ่าน 
ท่ีตดัตอนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเล็กทรอนิกส์  
เขียนจดหมายสมคัรงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(E-mail)โดยใช้ประโยคความเดียว ประโยค
ความผสม และประโยคความซอ้น  

ม. ๕ 

ม. ๔ 

ม. ๖ 

ม. ๕ 

ม. ๔ 



๒๐ 

 

ด้านคุณลกัษณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ป.๔-๖ 

ป.๑-๓ 

ม.๑-๓ 

ใฝ่เรียนรู้ 
ความตั้งใจ เพียรพยามในการเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้               
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ใฝ่ด ี
ความมีเหตผุล รู้จกัแยกแยะถูกและผิด  เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่าง
ทางความคิดของผูอ่ื้น 

 

อยู่อย่างพอเพยีง 
การด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตผุล รอบครอบมีคุณธรรม             
มีภูมิคุม้กนัในตวัเองท่ีดีและปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง          
มีความสุข 
 

มุ่งมั่นในการศึกษา และการท างาน 
ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการศึกษาและการ
ท าหน้าท่ีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ม.๔- ๖ 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติธ ารงไวซ่ึ้งความ 
เป็นไทย ศรัทธา ยดึมัน่ในศาสนา และ
เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
๒) ซ่ือสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลกัษณะ      
ท่ีแสดงออกถึงการยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้ง ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองและผูอ่ื้นทั้งกาย วาจา ใจ 
๓) มีวนิัย หมายถึง คุณลกัษณะท่ี
แสดงออกถึงการยดึมัน่ในขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 
๔) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะท่ี
แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๕) อยู่อย่างพอเพยีง หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตอยา่งพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบ 
มีคุณธรรม มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และ
ปรับตวั เพ่ืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
๖) ความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึง ความตั้งใจ
และรับผิดชอบในการท าหนา้ท่ีการงาน 
ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
๗) รักความเป็นไทย หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
๘) มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลกัษณะ
ท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสงัคม 
ดว้ยความเตม็ใจกระตือรือร้น โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

 



๒๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

การน าจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไปสู่การปฏิบติั ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริม และจดัการศึกษาแต่ละระดบั ดงัน้ี 

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

๑. ประกาศจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
๒. ใหน้โยบายกบัทุกหน่วยงาน 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
๔. ประชาสัมพนัธ์ผลกัดนัอยา่งต่อเน่ือง 
๕. ก ากบั ติดตามระยะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๑. จดัท าค าอธิบายระดบัความสามารถของผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
๒. สร้างความรู้ความเขา้ใจกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓. จดัท าส่ือฯ กระตุน้/ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัระดบัห้องเรียน 
๔. ก ากบั ติดตามและประเมินผล 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
๑. จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียนรายบุคคล /รายโรงเรียน 
๒. จดัท า/ส่งเสริมใหมี้แผนพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา / โรงเรียน 
๓. ออกแบบระบบส่งเสริม สนบัสนุน และประกนัคุณภาพท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาไดด้ าเนินการตาม

จุดเนน้ 
๔. ท าแผนนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลท่ีคล่องตวัและต่อเน่ือง 

สถานศึกษา 
๑. จดัท าฐานขอ้มูลผูเ้รียน โรงเรียนตามจุดเนน้ 
๒. ศึกษาบริบทใน / นอกโรงเรียนเพื่อจดัท าแหล่งเรียนรู้  (สถานท่ี / บุคคล) 
๓. ปรับ / ออกแบบตารางเรียน จดัการเรียนการสอนใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
๔. ใหค้วามส าคญัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๕. จดัท ารายงานความกา้วหนา้ของผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

 
 
 

ตอนที ่๒  การน าจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏบัิติ 



๒๒ 

ตัวช้ีวดัภาพความส าเร็จการพฒันาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 เขตพื้นท่ีการศึกษามีบทบาทส าคญั ทั้งในการส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม ก ากบั ช่วยเหลือ
โรงเรียนในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเน้น ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็สน
ระบบ ทบทวนส่ิงดีท่ีมีอยู ่น าสู่การท าแผนพฒันาผูเ้รียน ท่ีใชฐ้านขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลของโรงเรียน วิจยั
และพฒันาการขบัเคล่ือนจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือการพฒันางานร่วมกนัของโรงเรียนให้เกิดการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนของทุกโรงเรียน จึง
ได้ก าหนดตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นแผนท่ีเดินทางในการขบัเคล่ือนจุดเน้น
คุณภาพผูเ้รียนในแต่ละปีการศึกษา ดงัน้ี 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑. มีขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลของทุกโรงเรียนในสังกดั 
๒. มีแผนพฒันาผูเ้รียนของทุกโรงเรียนในสังกดั 
๓. มีโรงเรียนน าร่องการน าจุดเนน้สู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
๔. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากบั สนบัสนุน ช่วยเหลือการน าจุดเนน้สู่การปฏิบติัในโรงเรียน 
๕. มีการขบัเคล่ือนจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกโรงเรียน 
๖. มีรายงานผลการด าเนินงานตามจุดเนน้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๑. มีกระบวนการวิจยัและพฒันาการด าเนินงานตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของทุกโรงเรียน

ในสังกดั 
๒. มีเครือข่ายเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๓. มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนบัสนุนช่วยเหลือ การน าจุดเนน้สู่การปฏิบติัในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
๔. มีรายงานผลการด าเนินงานตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของทุกโรงเรียนในสังกดั 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑. มีระบบการตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกดั 
๒. มีการขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินงานตามจุดเนน้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๓. มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนบัสนุน ช่วยเหลือ การน าจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่การปฏิบติั

ในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
๔. มีรายงานการวิจยัจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/การมธัยมศึกษา 

 
 
 



๒๓ 

ตัวช้ีวดัภาพความส าเร็จการพฒันาคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบติัท่ีส าคญัยิ่ง ในการน าจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สู่ความส าเร็จอยา่ง
เป็นรูปธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดแผนท่ีเดินทางสู่ความส าเร็จเป็น ๕ ระยะ เร่ิมจากระยะแรก เป็นการคน้วิเคราะห์ 
ท่ีโรงเรียนจะไดท้บทวนส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ สานต่อส่ิงดี ถกัร้อยกบัส่ิงใหม่ อนัเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี จากนั้นจึงจะมี
การศึกษาขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จดัท าปผนการจดัการเรียนรู้ มีการออกแบบตารางเรียนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนท่ีเนน้การลงมือปฏิบติัแบบบูรณาการ ในระยะท่ี ๒ และ ๓ จะเป็นการ 
บ่มเพาะประสบการสานต่อองคค์วามรู้ โดยในระยะน้ี โรงเรียนจะมีตวัอยา่งการเรียนรู้รวมทั้งผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีเรียนผ่านกระบวนการสืบคน้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีใช้
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมจดัการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง จากนั้น ในระยะท่ี ๔ และ ๕ จะเป็นช่วงของการ น าวิถีคุณภาพและมีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ 
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงจะมีกระบวนการสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการ  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าสู่การปรับวิถีการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่วฒันธรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือ
ปฏิบติัการเรียนรู้ และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผา่นการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอยา่งแทจ้ริง จึงได้
ก าหนดตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จ ดงัน้ี 
ระยะที ่๑ เร่ิมต้นค้นวเิคราะห์ (ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓)  

๑.   มีขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล ครบถว้น พร้อมใช้ 
๒.  มีแผนพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ท่ีชดัเจน ปฏิบติัได้ 
๓.  มีฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนเพียงพอ 
๔.  มีตารางเรียนท่ียดืหยุน่ตามจุดเนน้   
๕.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียน 
๖.   มีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเนน้ 

ระยะที ่๒ บ่มเพาะประสบการณ์ (ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔)  
๑. ผูเ้รียนไดส้ ารวจ สืบคน้ ท าโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
๒. ครูใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนอยา่งคุม้ค่า 
๓. จดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
๔. ชุมชนเขา้ใจ ร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
๕.  ครูพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้/ส่ือ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
๖.   มีการน าผลการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 
 
 



๒๔ 

ระยะที ่๓ สานต่อองค์ความรู้ (ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔) 
๑. มีการน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน  
๒. มีผลการวจิยัและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
๓. มีรายงานผลความกา้วหนา้ในการพฒันาผูเ้รียน 
๔. มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปล่ียนเรียนรู้  

 
ระยะที ่๔ น าสู่วถิีคุณภาพ (ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๑.  มีนวตักรรมการบริหารเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
๒.  มีนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ตามจุดเนน้  
๓.  มีเคร่ืองมือวดั/ประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ 
๔.  มีการเผยแพร่การวิจยัและผลการพฒันาผูเ้รียน  

 
ระยะที ่๕ มีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๑. ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะตามจุดเนน้ 
๒.  มีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่  
๓.  ครูเป็นครูมืออาชีพ  
๔.  โรงเรียนมีการจดัการความรู้  
๕.  มีเครือข่ายร่วมพฒันาท่ีเขม้แขง็  
๖.  สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

การด าเนินงานของโรงเรียนหลงัการประกาศจุดเน้น และภาพความส าเร็จ 

ระยะที ่๑ เร่ิมต้น ค้นวเิคราะห์ 
ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ ภาพความส าเร็จ ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ 

 ทบทวน/ส ารวจขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล ไดแ้ก่                         
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                        
- ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป สภาพครอบครัว                                      
- ขอ้มูลสุขภาพ                                                                         
- ทกัษะ ความสามารถพิเศษ                                                    
- ความถนดั/ความสนใจ จุดเด่น จุดดอ้ย                                  
- รูปแบบการเรียนรู้ 

๑. มีขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลครบถว้น พร้อมใช้ 

 วเิคราะห์สภาพปัญหาของผูเ้รียนแต่ละคน  
 จดักลุ่มผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ/ความถนดั/         

ความสนใจ/รูปแบบการเรียนรู้ 
 ท าแผนพฒันาผูเ้รียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
 ก าหนดกลยทุธ์/วธีิการพฒันาผูเ้รียน 
 วางแผนพฒันาจดัการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 มีแผนการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

๒. มีแผนพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ท่ีชดัเจน     
ปฏิบติัได ้

 ส ารวจ รวบรวม เลือกสรรแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา               
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการทั้งใน    
และนอกโรงเรียน 

 จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ 

๓. มีฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และ                
นอกหอ้งเรียนเพียงพอ 

 ออกแบบตารางเรียนท่ียดืหยุน่ เอ้ือต่อการออกแบบ       
หน่วยการเรียนรู้ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

๔. มีตารางเรียนท่ียดืหยุน่ตามจุดเนน้ 

 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้      
โดยใชฐ้านขอ้มูลแหล่งเรียนรู้มาประกอบ ใหค้รอบคลุม
เน้ือหาและกระบวนการ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชห้น่วยการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน 

๕. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
สัดส่วนเวลาเรียนโดยประมาณ ๗๐:๓๐ 

  



๒๖ 

ระยะที ่๑ เร่ิมต้น ค้นวเิคราะห์ (ต่อ) 
ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ ภาพความส าเร็จ ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ 

 ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลใหห้ลากหลาย        
เพื่อการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ พฒันาเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 

๖. มีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมตามจุดเนน้ 

  
ระยะที ่๒ บ่มเพาะประสบการณ์ 

ระหว่างภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๔ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรียน 

 เสริมสร้างประสบการณ์ผูเ้รียนโดยใหเ้วลาและโอกาส   
ไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมตามความถนดัและความสนใจ
จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ นอกห้องเรียน เพื่อต่อยอด           
การเรียนรู้ในลกัษณะการสร้างช้ินงาน โครงงาน 
โครงการ ฯลฯ  

 จดัแสดงผลงานผูเ้รียน 

๑. ผูเ้รียนไดส้ ารวจ สืบคน้ ท าโครงงาน โครงการ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

 จดัแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ของครูผูส้อน 

 ติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวกในการใช ้       
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

๒. ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน
อยา่งคุม้ค่า 

 จดัสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม  
 จดัหอ้งเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ    

มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก สะอาด ปลอดภยั มีส่ือ อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  

 จดักิจกรรมให ้ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์    
ท่ีดีต่อกนั   

 ประสานความร่วมมือกบั ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์ร
ทอ้งถ่ิน ในการจดัแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 

๓. บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและ        
นอกหอ้งเรียน 

  



๒๗ 

ระยะที ่๒ บ่มเพาะประสบการณ์ (ต่อ) 
ระหว่างภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๔ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 

 ประสานความร่วมมือกบั ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร
ทอ้งถ่ิน ในการจดัแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 

 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน                
ใหผู้ป้กครอง ชุมชน องคก์รในทอ้งถ่ินทราบ 

 เชิญผูป้กครอง ชุมชน องคก์ารในทอ้งเขา้มามีส่วนร่วม  
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

๔. ชุมชนเขา้ใจ ร่วมมือ สนบัสนุนกิจกรรม        
การเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนบัสนุน อ านวยความสะดวกใหค้รูสร้าง/
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรียนรู้ ส่ือ/นวตักรรม  

 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชส่ื้อ นวตักรรมใน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 จดัท าทะเบียน ส่ือ นวตักรรม 

๕. ครูพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้/ส่ืออยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนระหวา่งครูดว้ยกนัในโรงเรียน  

 เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้            
ต่อสาธารณชน 

 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

๖. มีการน าผลการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้       
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  
ระยะที ่๓ สานต่อองค์ความรู้ 

ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๔ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 

 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียน/
เครือข่าย 

 ครูน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปแกไ้ข/ปรับปรุง/พฒันา
หน่วยการเรียนรู้/ส่ือ นวตักรรม 

 ครูน า หน่วยการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม ท่ีปรับปรุง/พฒันา  
ไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

๑. มีการน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใชใ้น    
การปรับปรุงกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน 

  
  
  



๒๘ 

ระยะที ่๓ สานต่อองค์ความรู้ (ต่อ) 
ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๔ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 

 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียน 
ครูรายงานผลการวจิยัในชั้นเรียนและผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 

 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูน าผลการวจิยัในชั้นเรียนไป
พฒันาต่อยอด 

๒. มีผลการวจิยัและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 ครูรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

 โรงเรียนรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั 

๓. มีรายงานผลความกา้วหนา้ในการพฒันา
ผูเ้รียน  

 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ / เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ / 
ส่ือ /นวตักรรม ระหวา่งครูดว้ยกนัในโรงเรียน 

 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูน าผลการพฒันาผูเ้รียน /ส่ือ /
นวตักรรม ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน / หน่วยงาน 
ชุมชน  

๔. มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  
ระยะที ่๔ น าสู่วถิีคุณภาพ 

ระหว่างภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 

 มีแผนการบริหารจดัการงาน/โครงการ /กิจกรรม           
การพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้  

 มีนวตักรรมการบริหาร นิเทศ ก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

 มีผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน
ตามจุดเนน้ 

๑. มีนวตักรรมการบริหารเพื่อพฒันาผูเ้รียน    
ตามจุดเนน้ 

 ครูรายงานผลการใช/้ปรับปรุง /พฒันานวตักรรม            
การจดัการเรียนรู้ตามจุดเนน้ 

 รวบรวม/จดัท าทะเบียนนวตักรรม 

๒. มีนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ตามจุดเนน้ 

  
  



๒๙ 

ระยะที ่๔ น าสู่วถิีคุณภาพ (ต่อ) 
ระหว่างภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 

 ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู สร้าง/พฒันาเคร่ืองมือวดั 
ประเมินผลท่ีหลากหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบและ จดัท าทะเบียน เคร่ืองมือ      
วดัและประเมินผล 

๓. มีเคร่ืองมือวดั/ประเมินผลการพฒันาผูเ้รียน    
ท่ีมีคุณภาพ 

 ครูท าวจิยัในชั้นเรียน 
 มีผลการปรับปรุง พฒันา งานวจิยัในชั้นเรียน  
 น าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียน 
 เผยแพร่ผลการวิจยัในชั้นเรียนสู่เครือข่าย และ

สาธารณชน  

๔. มีการเผยแพร่การวิจยัและผลการพฒันาผูเ้รียน 

  
ระยะที ่๕ มีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ 

ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๕ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

 มีขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้        
ครบทุกดา้น 

 มีผลการประเมินความพึงพอใจของ ผูเ้รียน ผูป้กครอง  
และชุมชน  

 จดัเวทีใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ชุมชน ไดร่้วมกนัสะทอ้นแนวคิด  

๑. ผูเ้รียน เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีทกัษะ 
ความสามารถและคุณลกัษณะตามจุดเนน้ 

 ครูสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ครอบคลุม 
ทั้งดา้นเน้ือหา กระบวนการ และเจตคติ ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน  

 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมายดว้ยการปฏิบติัจริง     
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ตามความถนดัและความสนใจ 

๒. มีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ 

 ครูมีหน่วยการเรียนรู้ท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
 ครูจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดั         

๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ 

  
  
  



๓๐ 

ระยะที ่๕ มีวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ต่อ) 
ระหว่างภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๕ ภาพความส าเร็จ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

 ความสนใจของผูเ้รียน 
 ครูจดัการเรียนรู้ไดท้ั้งในและนอกหอ้งเรียนโดยใช ้ส่ือ 

นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ครูมีผลงานการวิจยัในชั้นเรียน 
 ครูมีเคร่ืองมือ วธีิการ วดัและประเมินผล ท่ีหลากหลาย 

และมีประสิทธิภาพ มีการวดัและประเมินผลคุณภาพ
ผูเ้รียนตามสภาพจริง  

 ครูน าผลการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ 

 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อใหค้รูได้
เรียนรู้ร่วมกนัและไดอ้งคค์วามรู้ใหม่  

 ครูมีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

๔. โรงเรียนมีการจดัการความรู้ 

 มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ๕. มีเครือข่ายร่วมพฒันาท่ีเขม้แขง็ 

 มีขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้          
ท่ีเช่ือถือไดว้า่ ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี 

 ประเมินความพึงพอใจการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของ
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
และ ชุมชน  

๖. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

แนวทางการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

 การด าเนินการตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในการขบัเคล่ือนหลกัสูตร และการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) สู่การปกิบติัในสถานศึกษานั้น ครูเป็นบุคลากรส าคญั
ท่ีสุดในการด าเนินการในระดบัหอ้งเรียนในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้าหมายตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ดงัแผนภูมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏบิัติระดับสถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 



๓๒ 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๑. ท าความ
เขา้ใจให้
กระจ่าง 

๑. นโยบาย จุดเนน้ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม
จุดเนน้                                                         
๒. แนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ตามจุดเนน้                                                        
๓. บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน                                              
๔. แนวทางการออกแบบหลกัสูตรและตารางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

๑. ประชุมช้ีแจง        
๒. ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 
ทั้งในระดบัสถานศึกษาและชุมชน 

๑. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความตระหนกั เห็นความใน
บทบาทของตนเอง 
๒. มีความเขา้ใจในการน า จุดเนน้การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนไปสู่การปฏิบติั                          
๓. มีความร่วมมือในระดบัองคก์รและชุมชน                       
๔. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบ
หลกัสูตรและปรับตารางเรียนใหเ้หมาะสม
กบัจุดเนน้                                       
๕. มีการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารอบสอง                      

๒. ตรวจสอบ 
ทบทวน 
วเิคราะห์ 
จุดเด่น จุด
พฒันา 

๑. คุณภาพผูเ้รียนในภาพรวมของสถานศึกษาทั้งจุดเด่นและจุดพฒันา เช่น  ผล
การประเมินในระดบัชาติ สมศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ฯลฯ                                 
๒. ผลการเรียนของผูเ้รียนแยกเป็นระดบัชั้นและรายวชิาระดบัสถานศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ 

๑. ตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูลต่าง ๆ                       
๒. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง                  
 ๓. ประชุมเชิงปฏิบติัการ              
๔. ประชุมสัมมนา   

๑. ขอ้มูลสารสนเทศ                   
๒. จุดเด่น จุดพฒันาดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
สถานศึกษาและครูผูส้อน 



๓๓ 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๓. ก าหนด
เป้าหมาย การ
พฒันา คุณภาพ
ผูเ้รียนตาม
จุดเนน้ 

๑.  ตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓                                                  
๒. ตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔                                                        
๓. ตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔                                             
๔. ตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕                                              
๕. ตวัช้ีวดัภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ระยะท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ 

๑. ประชุม วางแผน  
๒.จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ 

เป้าหมายสถานศึกษา และมีแผนการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ในแต่ละระยะ ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบท และศกัยภาพของ
สถานศึกษา/ผูเ้รียน 

๔. ก าหนดภาระ 
งานการพฒันา
คุณภาพตาม
จุดเนน้ 

๑. ทบทวนจุดแขง็ จุดอ่อนของหลกัสูตรสถานศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบ เช่น 
วสิัยทศัน์ โครงสร้างเวลาเรียน การจดัรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติม การจดั ตาราง
เรียน ฯลฯ                                                  
๒. ออกแบบหลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม
จุดเนน้ (พิจารณาไดจ้ากตวัอยา่ง  ๔ ลกัษณะ)                                                  
๓. ปรับโครงสร้างเวลาเรียน และตารางเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร การ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้                                           
๔. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ใหส่้งเสริมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน                               
๕. จดัหา จดัท าส่ือ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัการจดัการ
เรียนรู้                                     
๖. ออกแบบการวดัและประเมินผล ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดย
เนน้การประเมินสภาพจริง  

๑. ประชุม ทบทวนหลกัสูตร ฯ และ
ปรับปรุงหลกัสูตร       
๒. ประชุมปฏิบติัการปรับ
โครงสร้าง เวลาเรียน และจดัท า
แผนการเรียนรู้               
๓. ส ารวจ จดัหา พฒันาส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ 

๑. สถานศึกษามีหลกัสูตร การเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                       
๒. ตารางเรียนใหม่                        
๓. ครูผูส้อนมีวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ี 
หลากหาลยตามจุดเนน้                                       
๔. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
๕. มีเคร่ืองมือ วธีิการวดัผลและประเมินผล
ตามจุดเนน้ 



๓๔ 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๕. ด าเนินการ
พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนตาม
จุดเนน้ 

๑. จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและ ตารางเรียนท่ีออกแบบไว ้โดยเนน้ การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                    
๒. วดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนระหวา่งเรียน                                
๓. วดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน   ตามตวัช้ีวดัของจุดเนน้  

๑. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
หลากหลายทั้งในและนอก
หอ้งเรียน  
๒. ออกแบบการวดัและประเมินผล
ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ 

๑. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามจุดเนน้                                      
๒. ครูมีรูปแบบและนวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้ท่ีน าไปพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดต้าม
จุดเนน้ 

๖. ตรวจสอบ 
ปรับปรุง พฒันา 

๑. ตรวจสอบ ประเมินผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ในขั้นท่ี ๕                       
    - การใชห้ลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                               
   - การใชโ้ครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนตามรูปแบบของหลกัสูตรการ 
     เรียนรู้     
   - การจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกหอ้งเรียน                                             
   - การวดัและประเมินผลท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                     
๒. น าผลการตรวจสอบปรับปรุงจุดอ่อน และพฒันาจุดเด่น 

๑. ประชุมครูเพื่อประเมินผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้       
๒. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งประเมินตนเอง        
๓. ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ 

๑. หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ไดรั้บการ
พฒันา               
๒. กระบวนการบริหารหลกัสูตรมีการ
ขบัเคล่ือน                            
๓. ผูเ้รียนมีการพฒันาตามจุดเนน้ 

๗. สรุป และ
รายงานผล        
การพฒันา 

๑. สรุปผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ในดา้นการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ                                            
๒. รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ เม่ือส้ินสุดตามระยะท่ี ๑ - ๕                                               
๓. น าผลจากรายงานไปใชใ้นการวางแผนและพฒันา 

๑. ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้    
๒. น าเสนอผลงานคุณภาพผูเ้รียน
ตามจุดเนน้                     
๓. จดันิทรรศการแสดงผลงาน หรือ
ประชาสัมพนัธ์ผลงานสู่
สาธารณชน 
๔. สรุป รายงานผลเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๑. มีผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                 
๒. มีแนวทางและนวตักรรมการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
๓. มีหลกัฐานและ ร่องรอยในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                       
๔.  มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ                               
๕. ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 



๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 

ตรวจสอบ ทบทวนรายวชิา และ
กจิกรรมในความรับผดิชอบ 

วเิคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ก าหนดแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัจุดเน้น 

 

ด าเนินการจดัการเรียนรู้ 

น าเสนอผลการพฒันาการ
เรียนรู้ตามจุดเน้น 

 โครงสร้างรายวชิา ตารางเรียน 

 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดักจิกรรม และโครงการ 

 ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ 

 จดัท าข้อมูลสารสนเทศระดบัช้ันเรียน 

 จดักลุ่มกาพฒันาผู้เรียนตามจุดเน้น 

 รูปแบบกจิกรรมใน และนอกห้องเรียน 

 หน่วยการเรียนรู้ กจิกรรม โครงการ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ 

 จดัการเรียนรู้ตามแนวทางทีอ่อกแบบ 

 วดัและประเมนิผลการพฒันาผู้เรียน 

 วจิยั และนวตักรรมการเรียนรู้ 

 นิเทศ ตดิตาม และแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 รายงานผลการพฒันาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 

 รายงานผลการพฒันาตามจุดเน้น 

 รายงานการพฒันาวจิยั/นวตักรรมการเรียนรู้ 

 รายงานภาพความส ารึจ อุปสรรค และปัญหา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 



๓๖ 

แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๑. ตรวจสอบ 
ทบทวน 
รายวชิาและ
กิจกรรมใน
ความ
รับผดิชอบ 

๑. โครงสร้างรายวชิา โครงสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                          
๒. ตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้                                             
๓. แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และแผนปฏิบติัการ
โครงการต่าง ๆ                                        
๔. ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                                                    
๕. คุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทั้งในภาพรวมและแยก
รายวชิา เช่น NT, O - Net, สมศ., เขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. ศึกษาเอกสาร ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                        
๒. วเิคราะห์จุดเด่น จุดพฒันาทุกดา้น                
๓. น าขอ้มูลของสถานศึกษามาเปรียบเทียบกบัแนวทาง 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ของ สพฐ.                       
๔. ตรวจสอบ ความสอดคลอ้งของส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
ฯ สถานศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่และส่ิงท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

๑. ไดจุ้ดเด่น จุดพฒันาของรายวชิาและ
กิจกรรมในความรับผิดชอบ     
๒. ไดแ้นวทางการปรับปรุง /พฒันารายวชิา
และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ของ สพฐ. 
และสถานศึกษา                                   
๓. มีขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

 
๒. วเิคราะห์
ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

๑. ขอ้มูลดา้นสติปัญญา ทกัษะความสามารถ และ
คุณลกัษณะ                
๒. สุขภาพ ร่างกาย                                     
๓. พื้นฐานครอบครัว เศรษฐกิจ                
๔. สังคม เพื่อน และผูเ้ก่ียวขอ้ง                       
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                        
๖. ผลงานท่ีภาคภูมิใจประสบความส าเร็จ                                      
๗. ผลกระทบท่ีเป็นปัญหา 

๑. ศึกษา รวบรวมขอ้มูลรายบุคคลโดยวธีิการดงัน้ี                       
    - ตรวจสอบจากขอ้มูล เอกสารของสถานศึกษา และ    
      Port folio นกัเรียน                  
    - สอบถาม                     
    - สัมภาษณ์                  
    - สังเกต ฯลฯ               
๒. วเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผูเ้รียนรายบุคคล                
๓. จดักลุ่มผูเ้รียน โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมีความสอดคลอ้ง
ใกลเ้คียงกนัตามจุดเนน้ระดบัชั้น 

๑. มีขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล                                       
๒. มีขอ้มูลท่ีเป็นจุดเด่นจุดพฒันาของผูเ้รียน
รายบุคคล และรายกลุ่ม                                                 
๓. มีหลกัฐาน ร่องรอยเพื่อน าไปสู่การพฒันา
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   รายกลุ่มอยา่งเป็น
รูปธรรม 



๓๗ 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๓. ก าหนด
แนวทางการ
จดัการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้ง
กบัจุดเนน้     

๑. หน่วยการเรียนรู้                                   
๒. แผนการจดัการเรียนรู้                          
๓. แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน          
๔. แผนปฏิบติัการโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ                                             
๕. ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา                   
๖. การวดัและประเมินผล 

 

๑. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน และ
ตารางเรียนท่ีก าหนด                
๒. จดัท า จดัหาส่ือแหล่งเรียนรู้ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบ                       
๓. ออกแบบเคร่ืองมือวดัผล และประเมินผลท่ีหลาก 
หลาย โดยเนน้การประเมินสภาพจริงในระดบัชั้นเรียน 

๑. มีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มสอดคลอ้งตามจุดเนน้                     
๒. มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนตามจุดเนน้        
๓. มีส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้ง
ตามจุดเนน้                       
๔. มีเคร่ืองมือวดัและประเมินคุณภาพผูเ้รียน
ตามจุดเนน้ 

๔. ด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ 

๑. การจดัการเรียนรู้ตามจุดเนน้ทั้งใน และนอกห้องเรียน                                             
๒. การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน๓. การประเมิน
คุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้                                                        
๔. การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้                                                         
๕. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชั้นเรียน                                        
๖. การนิเทศ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๑. จดัการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้                           
๒. จดักิจกรรมนอกหอ้งเรียนท่ีส่งเสริมจุดเนน้ตาม
ศกัยภาพผูเ้รียน                       
๓. วดัและประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและ
ประเมินคุณภาพตามจุดเนน้    
๔. พฒันานวตักรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม                        
๕. น าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาผูเ้รียนตามกระบวนการวจิยั        
๖. ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการนิเทศแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยเนน้การสร้างความร่วมมือ  

๑. ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถและ
คุณลกัษณะตามจุดเนน้                      
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้                                               
๓. มีการใชน้วตักรรมการเรียนรู้ตามจุดเนน้                                                 
๔. ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของ
ตนเอง                          
๕. มีการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั                 
๖. มีการสร้างความร่วมมือระหวา่งครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง                                       
๗. มีการน าหลกัสูตรการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบติั 



๓๘ 

ขั้นที่ ประเด็นที่เกีย่วข้อง วธีิการ ผลทีไ่ด้รับ 
๕. น าเสนอ 
ผลการพฒันา
ผูเ้รียนตาม
จุดเนน้     

๑. ผลการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้รายบุคคลและราย
กลุ่ม                             
๒. ผลการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้      
๓. ผลการวจิยัในชั้นเรียน                          
๔. ผลการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ในระดบัห้องเรียน 

๑. ประเมินผล การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ดว้ย
วธีิการต่าง ๆ                  
๒. วเิคราะห์และสรุปผลการพฒันาผูเ้รียนทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคลตามจุดเนน้                        
๓. น าผลการพฒันาผูเ้รียนไปจดัท าเป็นขอ้มูลในระดบั
หอ้งเรียเพื่อใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้                      
๔. สรุปผลการน า นวตักรรมการเรียนรู้ และการวิจยัใน      
ชั้นเรียน                                     
๕. จดัท ารายงานผลการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ระดบั
หอ้งเรียนในความรับผดิชอบ                
๖. จดัท ารายงานผลการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ระดบั
หอ้งเรียนในความรับผดิชอบ 

๑. มีผลการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ในทุกมิติ
ทั้งรายบุคคลรายกลุ่ม และ ระดบัหอ้งเรียน                                
๒. มีหลกัสูตรการเรียนรู้ระดบัหอ้งเรียนท่ี
เป็นตวัอยา่งในการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้                   
๓. มีการวจิยัในชั้นเรียนท่ีเป็นแนวทางในการ
พฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้                                          
๔. มีรูปแบบความร่วมมือของครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง                                  
๕. มีเอกสารรายงาน และขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เป็นร่องรอย หลกัฐานในการพฒันาผูเ้รียน
ตามจุดเนน้ 

 

 

 

 



๓๙ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
  การออกแบบและจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามจุดเนน้  มีแนวทางการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ ตามจุดเนน้ ดงัน้ี 
๑. ความสามารถ ทกัษะ  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๓ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อ่านออก ป. ๑ อ่านค าพื้นฐานและเขา้ใจความหมายของค า

พื้นฐานได ้ไม่นอ้ยกวา่๖๐๐ ค า 
๑. ฟังครูอ่านนิทาน เร่ืองสั้นๆ บทร้องเล่น ฯลฯอยา่งมีมารยาท 
๒. ฝึกอ่านนิทาน เร่ืองสั้นๆ บทร้องเล่นอยา่งมีมารยาท 
๓. ฝึกแจกลูกสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๔. เล่นเกม อ่านสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๕. ท่องอาขยานดว้ยความเขา้ใจ 
๖. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออก ป. ๒ อ่านค าพื้นฐานและเขา้ใจความหมายของค า
พื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถม ศึกษาปีท่ี ๑ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ ๘๐๐ ค าและอ่านขอ้ความ เร่ืองท่ีมี
ความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน และ 
มีมารยาทในการอ่าน 
 

๑. ฟังครูอ่านนิทาน เร่ืองสั้น ๆ บทร้อยกรอง ฯลฯ อยา่งมีมารยาท 
๒.  ฝึกอ่านนิทาน ค าคลอ้งจอง บทร้อยกรอง ฯลฯตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีมารยาท 
๓.  ฝึกแจกลูกสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๔. เล่นเกม อ่านสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๕. ท่องอาขยานดว้ยความเขา้ใจ 
๖. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 



๔๐ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อ่านออก 

 
 
 
 
 

ป. ๓ 
 
 
 
 
 

อ่านค าพื้นฐานและเขา้ใจความหมายของค า
พื้นฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ ค า และอ่านขอ้ความ เร่ืองบท
ร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือ
เรียนดว้ย    ความเขา้ใจและมีมารยาทใน        
การอ่าน 

๑. ฟังครูอ่านนิทาน เร่ืองสั้น บทร้องกรอง ฯลฯ  อยา่งมีมารยาท 
๒. ฝึกอ่านขอ้ความ นิทาน เร่ืองสั้น บทร้อยกรอง ฯลฯ ตอบค าถาม และสรุปความเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมี
มารยาท 
๓. แจกลูกสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๔.  เล่นเกม อ่านสะกดค า อ่านค า และบอกความหมายของค า 
๕.  เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งมีมารยาทแลว้สรุปความ 
๖.  ท่องอาขยานดว้ยความเขา้ใจ 
๗.  จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เขียนได ้ ป. ๑ เขียนค าพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ ๖๐๐ ค า ประโยค
ง่าย ๆ และมีมารยาทใน  การเขียน  
 

๑. ฝึกเขียนอกัษร และแจกลูกสะกดค าใหถู้กตอ้ง 
๒. ฝึกเขียนตามค าบอก 
๓. ฝึกเขียนค า และประโยคจากภาพ 
๔.  เล่นเกมประสมอกัษรใหเ้ป็นค า เรียงล าดบัค าให้เป็นประโยค ฯลฯ 

เขียนได ้ ป. ๒ เขียนค าพื้นฐาน เพิ่มจากชั้นประถม ศึกษาปีท่ี ๑ 
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๘๐๐ ค า เขียนบรรยายภาพ และมี
มารยาท   ในการเขียน  
 

๑. ฝึกเขียนอกัษร และแจกลูกสะกดค าใหถู้กตอ้ง 
๒. ฝึกเขียนตามค าบอก 
๓. ฝึกเขียนค า และประโยคจากภาพ 
๔. ฝึกเขียนขอ้ความสั้น ๆ บรรยายภาพ 
๕. แบ่งกลุ่ม จดักลุ่มค า เช่น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์กลุ่มตน้ไม ้ฯลฯ 
๖.  แบ่งกลุ่มจดัท าบตัรค าประกอบภาพส าหรับเล่นเกมโดมิโน 
 



๔๑ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
เขียนได ้ ป. ๓ เขียนค าพื้นฐาน เพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ ค า เขียนเร่ืองจากภาพ 
และมีมารยาทในการเขียน 
 

๑. เขียนตามค าบอก 
๒. ฝึกเขียนประโยคจากภาพ เรียงล าดบัใหเ้ป็นเร่ืองไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท 
๓. ฝึกเขียนบรรยายภาพ และเขียนเร่ืองจากภาพตามความสนใจ 
๔. แบ่งกลุ่มจดัท าพจนานุกรมภาพ 
๕. แบ่งกลุ่มผลดักนัส่งตวัแทนมาต่อภาพให้เป็นเร่ืองแลว้ร่วมกนัเขียนเร่ืองจากภาพ 
๖. เล่นเกมต่อประโยคใหเ้ป็นเร่ือง 
๗. เขียนเร่ืองประกอบภาพร่วมกบัผูป้กครองแลว้จดัท าหนงัสือ และน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คิดเลขเป็น ป.๑ บวกและลบ (จ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐) 

และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
๑. จดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสฝึกคิดค านวณทางคณิตศาสตร์อยา่งหลากหลายและเป็นประจ า 
๒. จดักิจกรรมโดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม เช่น เกมลูกคิด ของจริง กิจกรรมแข่งขนันบัเลข  ฯลฯ 

คิดเลขเป็น ป.๒ บวกและลบ (จ านวนนบัไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐) 
คูณ (จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสอง
หลกั) หาร (ตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั) และ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

๑. จดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสฝึกคิดค านวณทางคณิตศาสตร์อยา่งหลากหลายและเป็นประจ า 
๒. จดักิจกรรมโดยใชส่ื้อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น เกม ลูกคิด ของจริง กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
(เซียนนอ้ยนกัคณิตศาสตร์) 
๓. น าสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัมาใหเ้ด็กฝึกแกปั้ญหาอยา่งหลากหลายและเป็นประจ า 



๔๒ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
คิดเลขเป็น ป.๓ บวกและลบ(จ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 

๐) คูณ (จ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกั) 
หาร  (ตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกัตวัหารมีหน่ึงหลกั) 
และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

๑. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนบวก ลบ คูณ หาร จ านวนนบั ดว้ยเทคนิควธีิการอยา่งหลากหลาย อยา่ง 
สม ่าเสมอ 
๒. น าสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัใหเ้ด็กฝึกวิเคราะห์หาค าตอบและแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย และ 
เป็นประจ า พร้อมบอกความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
๓. สร้างหรือก าหนดสถานการณ์ฝึกใหเ้ด็กน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
เช่น การท าโครงงาน ฯลฯ 

 
ทกัษะ 
การคิด 

ขั้นพื้นฐาน 

ป.๑ ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการจดักลุ่ม ๑. ฝึกการคิดท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าและแสดงออกไดห้ลายวธีิ 
๒. ใหอิ้สระในการเรียนรู้ ฝึกการคิดนอกกรอบ                                                                           
๓. ใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์                                                                                                 
๔. จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเผชิญสถานการณ์/ปัญหา                     
๕. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน 

ป.๒ ทกัษะการเปรียบเทียบ ทกัษะการจ าแนกประเภท 

ป.๓ ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการเช่ือมโยง 

ทกัษะชีวติ ป. ๑ อยูร่่วมกนักบัเพื่อนอยา่งมีความสุข 
 

จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั 

ทกัษะชีวติ ป. ๒ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ ช่ืนชมในความส าเร็จของ
ตนเองและผูอ่ื้น และเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

ทกัษะชีวติ ป. ๓ ใชภ้าษาพูด ภาษากายท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถส่ือสารไดดี้ โดยรู้จกัเป็นผูพู้ดและผูฟั้งท่ีดี  ใชภ้าษาพดู  
ภาษากาย ท่ีท าใหผู้อ่ื้นผอ่นคลาย สบายใจ ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือรุนแรง 



๔๓ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การส่ือสาร

อยา่ง
สร้างสรรค ์

ป.๑ 
 

ตั้งใจฟังและพดูส่ือสารใหเ้ขา้ใจโดยใชค้  าสุภาพ ๑. ฝึกสนทนาเก่ียวกบัค า และประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั อยา่งมีมารยาทโดยใชค้  าสุภาพ 
๒. จบัคู่สนทนาเก่ียวกบัค า และประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งมีมารยาทโดยใชค้  าสุภาพ 
๓.  ฝึกพดูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกนัก าหนดโดยใชค้  าสุภาพ 
๔. ฟังนิทาน เร่ืองสั้น แลว้สนทนาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังอยา่งมีมารยาทและใชค้  าสุภาพ 

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ป.๒ ตั้ งใจฟัง และพูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตาม
วตัถุประสงคโ์ดยใชค้  าสุภาพ 
 

๑. ใหแ้สดง และสนทนาตามบทบาทสมมุติตวัละครท่ีชอบอยา่งมีมารยาทโดยใชค้  าสุภาพ 
๒. ฝึกพดูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกนัก าหนดอยา่งมีมารยาท และใชค้  าสุภาพ 
๓. ฟังนิทาน เร่ืองสั้น บทร้องเล่น แลว้สนทนาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง และเล่าเร่ืองท่ีฟังไดช้ดัเจนตรงตามเร่ือง
อยา่งมีมารยาท และใชค้  าสุภาพเล่นเกมกระซิบ เพื่อฝึกการส่ือสาร 
๔. ฟังผูป้กครอง เล่าเร่ือง แลว้สนทนาเก่ียวกบัเร่ือง ท่ีฟัง 

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ป.๓ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด 
เขียน ส่ือสารจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่านไดช้ดัเจน
ตรงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชค้  าสุภาพ 

 

๑. ฝึก ฟัง ดู อ่านข่าวเหตุการณ์ประจ าวนัแลว้น ามาเล่าสู่กนัฟังในชั้นอยา่งมีมารยาท และใชค้  าสุภาพ 
๒.  ฝึกสรุปเร่ืองจากการฟัง ดู อ่าน อยา่งมีมารยาทและใชค้  าสุภาพ 
๓.  แบ่งกลุ่มเล่านิทานประกอบท่าทางในเร่ืองท่ีชอบจากการฟัง ดู อ่าน อยา่งมีมารยาท และใชค้  าสุภาพ 

 

 

 

 

 



๔๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อ่านคล่อง ป. ๔ อ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่าย

ใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน  อยา่งคล่องแคล่ว สรุป
ใจความส าคญั และมีมารยาทในการอ่าน 
 
 
 

๑.   ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท 
๑. ๒.  จบัคู่ฝึกอ่านออกเสียงหนงัสือตามความสนใจ และประเมินตามเกณฑก์ารอ่านออกเสียง 
๒. ๓.   ฝึกอ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท 

๔. เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจดว้ย ความคล่องแคล่ว และมีมารยาท สรุปความและน ามา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนๆ แลว้บนัทึกในสมุดธนาคารความรู้ 
๕. ท่องอาขยานดว้ยความเขา้ใจ 
๖. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

อ่านคล่อง ป. ๕ อ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่าย
ใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน อยา่งคล่องแคล่ว สรุป
ใจความส าคญั  ขอ้คิดเร่ืองท่ีอ่านและมีมารยาทใน
การอ่าน 
 

๑. แบ่งกลุ่มใหเ้ลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจดว้ยความคล่องแคล่ว แลว้สรุปความสนใจรวมทั้ง 
ขอ้คิดของเร่ืองท่ีอ่าน และน าเสนอผลงานให ้กลุ่มอ่ืนๆ ร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยา่งมี
มารยาท 
๒. เลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจดว้ยความคล่องแคล่ว จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แลว้ 
สรุปใจความส าคญัรวมทั้งขอ้คิดเร่ืองท่ีอ่านและบนัทึกในสมุดธนาคารความรู้อยา่งมีมารยาท 
๓. ท่องอาขยานหรือบทร้อยกรองท่ีมีขอ้คิดหรือประทบัใจดว้ยความเขา้ใจ 
๔. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๕. อ่านออกเสียงหนงัสือตามความสนใจดว้ยความคล่องแคล่ว และมีมารยาทใหค้รู ผูป้กครองฟัง แลว้
บนัทึกผลการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ 



๔๕ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อ่านคล่อง ป. ๖ อ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่าย

ใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน อยา่งคล่องแคล่ว สรุป
ใจความส าคญั  แยกแยะขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น และ
มีมารยาทในการอ่าน   

๑. แบ่งกลุ่มฝึกอ่านออกเสียง บทร้อยแกว้ และ   บทร้อยกรองอยา่งคล่องแคล่วและ มีมารยาท แลว้ผลดั
กนัเป็นผูอ่้าน ผูป้ระเมินตามเกณฑก์ารประเมิน 
๒. ฝึกอ่านจบัใจความส าคญัอยา่งมีมารยาทและน าเสนอขอ้คิดเร่ืองท่ีอ่าน 
๓.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนส ารวจประเภทหนงัสือท่ีสนใจแลว้อ่านจบัใจความ  ส าคญั แลว้บนัทึกสรุป 
เร่ืองยอ่หรือจดัท าหนงัสือท่ีฉนัชอบอ่านไวมุ้มหนงัสือ 
๔.  ประกวดการอ่านออกเสียงยอดนกัอ่าน 
๕.  จดักิจกรรมการอ่านออกเสียงตามสาย  เช่นอ่านขอ้คิด ค าคม ข่าวเหตุการณ์  นิทาน การอ่านท านอง 
เสนาะ ฯลฯ 
๖. ท่องอาขยานหรือบทร้อยกรองท่ีมีขอ้คิดหรือ ประทบัใจดว้ยความเขา้ใจ 
๗. อ่านออกเสียงหนงัสือตามความสนใจดว้ย  ความคล่องแคล่ว และมีมารยาทใหค้รู ผูป้กครองฟัง 
แลว้บนัทึกผลการอ่าน อยา่งสม ่าเสมอ 

เขียนคล่อง ป. ๔ เขียนยอ่ความ อยา่งคล่องแคล่วและมีมารยาทใน
การเขียน 

๑. ฝึกสรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่านอยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท 
๒. แบ่งกลุ่มแลว้เลือกฟัง ดู อ่านเร่ืองตามความสนใจ แลว้ร่วมกนัสรุปเร่ือง และน าเสนอ  เพื่อ

แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 
๓. ใหแ้ต่ละคนเลือกฟัง ดู อ่านเร่ืองตาม ความสนใจ แลว้สรุปเร่ือง และน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และรวมเล่ม 



๔๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
เขียนคล่อง ป. ๕ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่ง

คล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 
 

๑. เขียนตามค าบอก 
๒. ฝึกเรียงล าดบัค าใหเ้ป็นประโยค เรียงล าดบัประโยคให้เป็นเร่ือง 
๓. ฝึกเขียนแสดงความรู้ ความคิดอยา่งคล่องแคล่ว และมีมารยาท 
๔. ฝึกเขียนค าขวญั ค าเชิญชวนใหร้ณรงคก์ารปฏิบติัคุณความดี 
๕. ประกวดการเขียนค าขวญั ค าเชิญชวนแบ่งกลุ่มเขียนเร่ือง และจดัท าหนงัสือท่ีมีภาพประกอบ แลว้ 
น าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๖.  เขียนเร่ืองท่ีมีภาพประกอบผูป้กครอง แลว้จดัท าหนงัสือ และน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เขียนคล่อง ป. ๖ เขียนเรียงความอยา่งคล่องแคล่ว  และมีมารยาท
ในการเขียน 
 

๑.ฝึกเขียนเรียงความตามหวัขอ้ท่ีก าหนด เช่น จากภาพ สุภาษิต ค าพงัเพย ฯลฯ อยา่งคล่องแคล่ว และมี 
มารยาท 
๒.เขียนเรียงความตามหวัขอ้ท่ีสนใจ แลว้น าเสนอ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งคล่องแคล่วและมี
มารยาท 
๓.ร่วมกนัจดัท าหนงัสือพิมพป์ระจ าชั้น โดยร่วมกนัก าหนดคอลมัน์ และแบ่งกลุ่ม รับผิดชอบเขียน 
คอลมัน์ 
๔.ประกวดการเขียนเรียงความ 
 
 
 
 
 



๔๗ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
คิดเลข
คล่อง 

ป.๔ บวกและลบ(จ านวนนบั เศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
เท่ากนั) คูณ (จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่
ส่ีหลกั) และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

๑. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนบวก ลบ คูณ หาร    จ านวนนบั  เศษส่วนและทศนิยม ดว้ยเทคนิค วธีิการท่ี 
หลากหลาย อยา่งสม ่าเสมอหรือเป็นประจ า 
๒. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิดเลข หรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยใช ้ICT  เช่น ชุดฝึกบวก ลบ  
คูณ หาร ชุดฝึกแกปั้ญหา ชุดฝึกคิดเลขเร็ว หรือใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม GSP   
๓. จดักิจกรรมแฟนพนัธ์ุแทค้ณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตวนัละขอ้ เพื่อฝึกใหเ้ด็กไดฝึ้กการบวก ลบ  
คูณ หาร  
๔. จดักิจกรรมใหเ้ด็กแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหโ้ดยเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ใน 
ชีวติประจ าวนั 
๕. ฝึกใหเ้ด็กน าสถานการณ์ในชีวติ ประจ าวนัมา ใชส้ร้างโจทยแ์ละแกปั้ญหาเองโดยค านึงถึง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและเช่ือมโยง ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น 
ในการท าโครงงาน ฯลฯ 

คิดเลข
คล่อง 

ป.๕ บวกและลบ(จ านวนนบั เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนตวั
หน่ึงเป็นหพุคูณของอีกตวัหน่ึง) คูณ (เศษส่วน) 
หาร (เศษส่วน) และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ได้
อยา่งคล่องแคล่ว 

คิดเลข
คล่อง 

ป.๖ บวก ลบ คูณ และหาร (จ านวนนบั เศษส่วน 
ทศนิยม ไม่เกินสามต าแหน่ง) และแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

ทกัษะ 
การคิด 

ขั้นพื้นฐาน 

ป. ๔ ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะการใหเ้หตุผล ๑. ฝึกการคิดท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าและแสดงออก ไดห้ลายวธีิ 
๒. ใหอิ้สระในการเรียนรู้ ฝึกการคิดนอกกรอบ                                                                           
๓. ใชก้ระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์                                                                                                 
๔. จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเผชิญสถานการณ์/ปัญหา 
๕. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

ป. ๕ ทกัษะการแปลความ  ทกัษะการตีความ 

ป. ๖ ทกัษะการสรุปอา้งอิง ทกัษะการน าความรู้ไปใช ้



๔๘ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ   แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ทกัษะชีวติ 

 
ป.๔ มีบทบาทในการท างานเป็นกลุ่มโดยไม่ขดัแยง้ จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสร่วมมือท างานกบักลุ่มเพื่อน ฟังและรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น

รวมทั้งช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ทกัษะชีวติ 

 
ป.๕ รู้จกัปฏิเสธ ต่อรองและขอความช่วยเหลือ จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยัของตนเอง รู้จกั

ปฏิเสธในส่ิงท่ีควรปฏิเสธ โดยไม่เสียสัมพนัธภาพ หรือเสียน ้าใจ  รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือ 
เม่ืออยูใ่นภาวะวกิฤต 

ทกัษะชีวติ 
 

ป.๖ ประเมินสภาพอารมณ์ และจดัการกบัอารมณ์ของ
ตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนรู้เท่าทนัอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ป.๔ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน 
แสดงความรู้ ความคิด จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่าน
อยา่งมีเหตุผล 
 

๑.  เขียนบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัแลว้น ามาอ่านเล่าสู่กนัฟัง 
๒. ฟัง ดู อ่านโฆษณาแลว้วิเคราะห์แสดงความคิด อยา่งมีเหตุผล 

๓. ก าหนดสถานการณ์ชกัจูงใหห้ลงผดิแลว้ใหร่้วมกนัวเิคราะห์ ใหแ้สดงความคิดควรเช่ือ หรือไม่เช่ือ
อยา่งมีเหตุผล 

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ป.๕ ฟัง ดู พดู อ่าน  เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน 
แสดงความรู้สึก ความคิด จากเร่ืองท่ีฟัง   ดู  และ
อ่านอยา่งมีเหตุผล 

๑. วเิคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียน และครูร่วมกนัก าหนดแลว้ฝึกวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
๒. ฝึกพดู แสดงความยนิดีในโอกาสต่าง ๆและใหเ้พื่อนสรุป และใหข้อ้เสนอแนะ 
๓. พดู เขียน แสดงความคิดจากเร่ืองท่ีฟังดู อ่าน และร่วมกนัวเิคราะห์โดยใชเ้หตุผลประกอบ 

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ป.๖ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาทและพูด เขียน
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และ
อ่านอยา่งสมเหตุสมผล 

 

๑. ๑. ฝึกเขียนค าขวญั ลงในแผน่ป้ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
สมเหตุสมผล 

๒. ๒. ฝึกพดู เขียน รณรงคเ์ร่ืองต่าง ๆ อยา่งสมเหตุสมผล เช่น อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลดโลกร้อน ฯลฯ 
๓. ฝึกสรุปจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น โครงงาน ฯลฯ แลว้น ามาเสนอแลกเปล่ียน  
เรียนรู้ในชั้นเรียน 



๔๙ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ – ๓ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ทกัษะ 
การคิด 
ขั้นสูง 

ม.๑ ทกัษะการวิเคราะห์  ทกัษะการประเมิน  ทกัษะการ
สรุปลงความเห็น 

๑. จดักิจกรรมส่งเสริมการคิด/การประกวดแข่งขนัการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เช่นโครงงาน การวจิยั                                                                                                           
๒. จดัการเรียนการสอน/วธีิสอนท่ีเนน้การคิด                                                                 
๓. จดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิด 

ม.๒ ทกัษะการสังเคราะห์  ทกัษะการประยกุตใ์ช้ความรู้ 

ม.๓ ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์

ทกัษะชีวติ ม.๑ มีจิตอาสา ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ จดักระบวนการเพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนอาสาหรือสมคัรใจช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

ทกัษะชีวติ ม.๒ ป้องกนัตวัเอง และหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีคบั
ขนัได ้

จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนกลา้ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงจากการกระท าท่ีผดิ รวมทั้งยนืยนัความตอ้งการ
หรือต่อรองบนพื้นฐานของความถูกตอ้ง 

ทกัษะชีวติ ม.๓ ก าหนดเป้าหมายในชีวิตได ้ จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบอกความถนดั ความสามารถ ดา้นการศึกษาและอาชีพของ
ตนเองได ้รวมทั้งก าหนดเป้าหมายในชีวติของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



๕๐ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การ

แกปั้ญหา 
ม.๑ ระบุและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอ

แนวทางแกปั้ญหาหลายๆ ทางเลือก เปรียบเทียบ
ขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก 
 

1. ๑. ฝึกใหรู้้จกัและท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน                                                   
๒. ฝึกวางแผนการแกปั้ญหา ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้                                                                                 
๓. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากกระบวนการแกปั้ญหา 

การ
แกปั้ญหา 

ม.๒ รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาได้
หลายทางเลือก ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและพิจารณาทางเลือกเพื่อ
แกไ้ขปัญหาได ้
 

การ
แกปั้ญหา 

ม.๓ คน้หาสาเหตุของปัญหา ก าหนดทางเลือก วธีิการ 
ขั้นตอน ท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึน
ไดส้ าเร็จ 
 
 
 
 



๕๑ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การใช้

เทคโนโลย ี
ม.๑ ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็น

สารสนเทศ เอกสารแนะน าช้ินงาน และสไลด์
น าเสนอขอ้มูล อยา่งมีจิตส านึกและความ
รับผดิชอบ 

๑. จดักิจกรรมใหโ้อกาสผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลยใีน การแสวงหาความรู้                                                          
๒.  สร้างประสบการณ์ใหไ้ดรั้บความรู้ จากผูมี้ความรู้ และเช่ียวชาญ                                                                  
๓.  ส่งเสริมใหมี้การน าความรู้ทางเทคโนโลยไีปใช ้เพื่องาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้
เทคโนโลย ี

ม.๒ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล และการติดต่อส่ือสาร
ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณธรรม
จริยธรรม 

การใช้
เทคโนโลย ี

ม.๓ ใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
สืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การส่ือสาร การ
แกปั้ญหา การท างานอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 

รักการ
เรียนรู้ 

ม.๑ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

๑. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และน่าสนใจ ทนัสมยัและเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการ และความถนดั                                                                       
๒. ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีทา้ทาย ทนัสมยั และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

รักการ
เรียนรู้ 

ม.๒ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามความสนใจ 

รักการ
เรียนรู้ 

ม.๓ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามความสนใจ และความถนดั 



๕๒ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แสวงหา
ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ม.๑ มีรายงานการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ สืบคน้
ขอ้มูลจาก แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายตามความ
สนใจและความถนดั  

สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ใหมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสม  มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การศึกษา
คน้ควา้ 

แสวงหา
ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ม.๒ มีช้ินงานท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนดั  

แสวงหา
ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ม.๓ เขา้ร่วมกิจกรรม ชุมนุม / ชมรม  ท่ีตนเองสนใจ
อยา่งต่อเน่ือง  และมีผลงาน/โครงงานเผยแพร่ต่อ
ชุมชน   

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ม.๑ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน 
อธิบาย ช้ีแจงจากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่านไดห้ลาย
แง่มุมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

๑. เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีสนใจ 
๒.ฝึกวเิคราะห์ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์  ต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต
หลายแง่มุมอยา่งสมเหตุสมผล 
๓. สรุปยอ่จากการอ่านเร่ืองสั้น สารคดี บทความ เร่ืองท่ีสนใจ แลว้น ามาเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

การส่ือสาร
อยา่ง

สร้างสรรค ์

ม.๒ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน 
โตแ้ยง้จากเร่ืองท่ีฟัง ดูและอ่านไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  ท่ีไม่เป็นโทษต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 

๑. แบ่งกลุ่มใหว้เิคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต แลว้ส่ง 
ตวัแทนน าเสนอ และใหแ้สดงความคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
๒.  เขียนโตแ้ยง้เชิงสร้างสรรค ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
๓.  สรุปยอ่ข่าวเหตุการณ์ บทความ สารคดี และวเิคราะห์แสดงความคิดเห็นทั้งในส่วน 
ท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นโทษ แลว้น ามารวมเล่ม เพื่อเผยแพร่ 



๕๓ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การส่ือสาร

อยา่ง
สร้างสรรค ์

ม.๓ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียนอยา่งมีมารยาทและพดู เขียน 
วเิคราะห์ วิจารณ์จากเร่ืองท่ีฟัง ดู และอ่านอยา่งมี
เหตุผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑. รวบรวมข่าวเหตุการณ์ ท่ีอยูใ่นความสนใจ แลว้ร่วมกนัอภิปรายอยา่งมีเหตุผลใน 
ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แลว้น ามารวมเล่ม เพื่อเผยแพร่ในส่ือท่ีหลากหลาย  
๒. พดูและเขียน วเิคราะห์ วจิารณ์ ข่าว เหตุการณ์  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.  ใหฟั้งและสรุปยอ่บทความ สารคดี เร่ืองสั้น นวนิยาย  แลว้น าเสนอในชั้นเรียนแลว้น ามา เผยแพร่
ในส่ือท่ีหลากหลาย 
๔. ฝึกเขียน นิยาย เร่ืองสั้น สารคดี เก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
การพฒันา ชุมชน แลว้น าเสนอใหช้ั้นเรียน เพื่อใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะก่อน
เผยแพร่ในส่ือท่ีหลากหลาย 

 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ทกัษะ 
การคิด 
ขั้นสูง 

ม.  
๔ - ๖ 

ทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 

๑. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมการคน้ควา้หาขอ้มูล 
๒. จดักิจกรรมส่งเสริมการคิดการประกวดแข่งขนัการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เช่น โครงงาน การวจิยั 
๓. จดัการเรียนการสอน/วธีิสอนท่ีเนน้การคิด 

๔. จดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิด 
ทกัษะชีวติ 

 
ม.  

๔ - ๖ 
จดัการและยติุความขดัแยง้อยา่ง    สันติวธีิ มองโลก
ในแง่ดี และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์คน้พบ
จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองเพื่อตั้งเป้าหมายในชีวิต 

จดักระบวนการเพื่อใหผู้เ้รียนรักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถคน้พบจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองเพื่อ
การน าไปสู่การตั้งเป้าหมายในชีวติ ยอมรับในความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ   



๕๔ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การปัญหา ม.  

๔ - ๖ 
วเิคราะห์สภาพปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัก าหนดทางเลือก วธีิการ 
ขั้นตอน ท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา ประเมินผล 
ปรับปรุงวธีิการเพื่อใหก้ารแกปั้ญหาไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุด 

๑. ฝึกใหรู้้จกัและท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน                                                          
๒. ฝึกวางแผนการแกปั้ญหา ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้                                                                                
๓. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการเรียนรู้จากกระบวนการแกปั้ญหา 

การใช้
เทคโนโลย ี

ม.  
๔ - ๖ 

ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็น
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองาน และใชค้อมพิวเตอร์สร้าง
ส้ินงาน หรือโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและ
รับผดิชอบ 

๑. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้                                                      
๒. สร้างประสบการณ์ใหไ้ดรั้บความรู้ จากผูมี้ ความรู้  และเช่ียวชาญ จนสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้
และต่อยอดความรู้ได ้
 

รักการ
เรียนรู้ 

ม.  
๔ - ๖ 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตามความสนใจ และความถนดั มีเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และน่าสนใจ ทนัสมยัและเหมาะสมต่อ      
ความตอ้งการ ความถนดัของผูเ้รียนโดยการใชโ้ครงการ โครงงาน 

แสวงหา
ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ม.  
๔ - ๖ 

เขา้ร่วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรม ท่ีตนเองสนใจ
อยา่งต่อเน่ืองมี เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมี
ผลงาน/โครงงานเผยแพร่ต่อชุมชน   

๑. สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมมีความพร้อมในการจดั การเรียนการสอน การศึกษา
คน้ควา้                                                                                                
๒. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั 



๕๕ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การฟัง 

ม.๔ ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า วิธีการท่ีมีหลาย
ขั้นตอน บอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มูลจาก
บทสนทนาท่ีฟังผา่นส่ือต่างๆ 

1.ฝึกฟังค าแนะน า คู่มือการใชง้าน ค าช้ีแจง แลว้ปฏิบติัตาม 
2. ฝึกการฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบนั  สถานการณ์ เร่ืองเล่า ข่าวแลว้พูด ระบุ
รายละเอียด เรียงล าดบัความและจบัใจความส าคญั  
3. ฝึกการฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบนั  สถานการณ์ เร่ืองเล่า ข่าวแลว้เขียน 
ระบุรายละเอียด เรียงล าดบัความและจบัใจความส าคญั  

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การฟัง 

ม.๕ บอกใจความส าคญั เรียงล าดบั วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบขอ้มูลจากบทสนทนาท่ีฟังผ่าน
ส่ือต่างๆ 

1. ฝึกฟังค า-ประโยค-ขอ้ความบรรยาย แลว้วาดภาพส่ิงท่ีฟัง 
2. ฝึกฟังบทสนทนา เพลง นิทาน ข่าวแลว้ตอบค าถาม สรุปใจความส าคญั และเรียงล าดบั
ขอ้มูลท่ีฟัง 
3. ฝึกฟังค าอธิบาย ค  าช้ีแจง แลว้ปฏิบติัตาม 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การฟัง 

ม.๖ บอกใจความส าคัญ เรียงล าดับข้อมูลและสรุป
ความจากบทสนทนาท่ีฟังผา่นส่ือต่างๆ 

1. ฝึกฟังเพลง บทบรรยาย แลว้วาดรูปเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง 
2. ฝึกฟังค าอธิบาย ขั้นตอนวธีิท าแลว้ปฏิบติั 
3. ฝึกการดูภาพยนตร์ (sound track) ฟังเพลง ฟังข่าว นิทาน บทละคร แลว้บอกใจความส าคญั และ
เรียงล าดบัขอ้มูล 



๕๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การพูด 

ม.๔ สนทนา เล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีได้จากการฟัง/
อ่าน/ประสบด้วยตนเอง อธิบายวิธีการท่ีมีหลาย
ขั้นตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1. ฝึกสนทนาโดยใชบ้ทบาทสมมุติ  ตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั เช่น การ
ต่อรองราคาในการซ้ือสินคา้ การจองโตะ๊อาหาร การสั่งอาหาร ฯลฯ 
2. ฝึกพดูเล่าเร่ืองท่ีฟัง/อ่าน/ประสบดว้ยตนเอง 
3. ฝึกพดูอธิบายวธีิการท าอาหาร ประดิษฐส่ิ์งของ ฯลฯ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การพูด 

ม.๕ สนทนา แสดงความเห็น อภิปรายส่ิงท่ีอยูใ่นความ
สนใจโดยใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนได้
อยา่งต่อเน่ืองและใหเ้หตุผลประกอบ 

1. ฝึกพดูสัมภาษณ์ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง เช่น สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ  
2. ฝึกพดูรายงานข่าว เหตุการณ์ 
3. ฝึกพดูอธิบายแผนภูมิ กราฟ  
4. ฝึกพดูสุนทรพจน์ ในหวัขอ้ต่างๆ 
5. ฝึกการโตว้าที  

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การพูด 

ม.๖ สนทนา แสดงความเห็น โตแ้ยง้ ส่ิงท่ีอยู่ในความ
สนใจ โดยใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนได้
อย่างต่อเน่ืองและให้เหตุผลปรพชะกอบอย่าง
สร้างสรรค ์

1. ฝึกแสดงบทบาทสมมุติ /ละครสั้น ตามสถานการณ์ต่างๆ 
2. ฝึกพดูอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ  
3. ฝึกพดูในท่ีสาธารณชนในโอกาสต่างๆ 
4. ฝึกพดูจดัรายการวทิยโุรงเรียน 



๕๗ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การอ่าน 

ม.๔   อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งตามหลกัการเกณฑ์ทาง
ภาษาและสอดคล้องกับบทอ่าน ระบุใจความ
ส าคญั รายละเอียด ล าดบัเหตุการณ์ จากประเด็น
ข่าวและส่ือจริงท่ีเป็นภาษาองักฤษง่ายๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

1. ฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน ข่าว บทความประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี  
2. ฝึกอ่านข่าวในบทบาทสมมุติของผูป้ระกาศข่าว 
3. ฝึกอ่านข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศแลว้ระบุใจความส าคญั รายละเอียด ล าดบัเหตุการณ์ และ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
4. ฝึกอ่านบตัรอวยพรในโอกาสต่างๆ  
5. ฝึกอ่านเร่ืองสั้นฉบบัง่ายๆ พยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) ต าราอาหาร(Recipes)  ขอ้ความจาก
ส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (Non Text ) เช่น กราฟ แผนผงั แลว้สรุปใจความส าคญัและบอกรายละเอียด 
6. ฝึกอ่านเร่ืองสั้นฉบบัง่าย ๆ(Simplified series) แลว้สรุปใจความส าคญัและบอกรายละเอียด 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การอ่าน 

ม.๕ แยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น วิเคราะห์
ขอ้มูลจากส่ือภาษาองักฤษอยา่งหลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศ 

1. ฝึกร้องเพลง แข่งขนัร้องเพลง  
2. ฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน บทกลอน  
3. ฝึกอ่านค าแนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆ แลว้ พดู/เขียนระบุใจความส าคญั 
4. ฝึกอ่านข่าว เร่ืองสั้น บทละครสั้น และบทอ่านประเภทต่างๆ  ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม 
(Issues) แลว้ พูด/เขียนระบุใจความส าคญั รายละเอียด  ล าดบัเหตุการณ์  แยกแยะขอ้เท็จจริง และ  
ความคิดเห็น วเิคราะห์ตวัละคร การกระท าและเหตุการณ์ สรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การอ่าน 

ม.๖ วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลจากส่ือภาษาองักฤษอยา่ง
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 

1.ฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน บทกลอน นิทาน ข่าว 
2. ฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ บทความสารคดีและบนัเทิงคดี ข่าว ประเด็นปัญหา เร่ืองสั้น บตัรอวย
พร ประกาศ แลว้พูด/เขียนระบุใจความส าคญั รายละเอียด  ล าดบัเหตุการณ์  แยกแยะขอ้เท็จจริง และ
ความคิดเห็น วเิคราะห์การกระท า  เหตุการณ์ และสรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่าน 
3. ฝึกอ่านเร่ืองสั้นฉบบัง่าย /บนัเทิงคดี 



๕๘ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การเขียน 

ม.๔ เขียนเรียงความบรรยายเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ี
ประทบัใจ เขียนบนัทึกประจ าวนั ไปรษณียบตัร 
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใชป้ระโยค
ความเดียวและประโยคความผสม 

1. ฝึกเขียนบนัทึกประจ าวนั  
2. ฝึกการเขียนบรรยายประสบการณ์ และเหตุการณ์ท่ีประทบัใจ 
3. ฝึกเขียนไปรษณียบตัร (Postcard) / ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  (E-mail) 
4. ฝึกเขียนจดหมายส่วนตวัเล่าเร่ืองราว /เหตุการณ์ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การเขียน 

ม.๕ - เขียนความเรียง เก่ียวกบัเร่ืองราว และ เหตุการณ์  
โดยแสดงข้อสนับสนุนและข้อโต้แย ้งอย่างมี
เ ห ตุ ผ ล  เ ขี ย น จ ดหม า ย ส่ ว น ตัว  ไ ป รษ ณี
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยใช้ประโยคความ
เดียว ประโยคความผสมและประโยคความซอ้น 

1. เขียนความเรียงบรรยายเหตุการณ์  
2. เขียนเล่าประเด็นทางสังคม และแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นดว้ยและโตแ้ยง้ (Pro and Cons) พร้อม
ใหเ้หตุผลประกอบ 
3. เขียนบนัทึกเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
4. เขียนจดหมายส่วนตวัไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) เล่าเร่ืองราว/ประสบการณ์ 
5. ฝึกการจดับอร์ดและป้ายนิเทศ 
6. ฝึกการจดัท าแผน่พบั แผน่ปลิว เผยแพร่ขอ้มูลโรงเรียน/ เร่ืองราวของชุมชน 

ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ภาษา 
องักฤษ) 
การเขียน 

ม.๖ เขียนสรุปความ เขียนบทวิจารณ์จากบทอ่านท่ีตดั
ตอนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เขียน
จดหมายสมคัรงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-
mail) โดยใช้ประโยคความเดียว ประโยคความ
ผสม และประโยคความซอ้น 

1. เขียนรายงานจากการคน้ควา้ 
2. เขียนสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
3. เขียนความเรียงวพิากษภ์าพยนตร์ เพลง ประเด็นข่าว 
4. เขียนจดหมายสมคัรงาน 
5. เขียนไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail)ถึงเพื่อน และครู 
6. ฝึกการจดับอร์ด / ป้ายนิเทศ / จดันิทรรศการดา้นวฒันธรรม และเน้ือหาวชิาการ หรือประเด็นท่ีอยูใ่น
ความสนใจของสังคม 
7. ฝึกการจดัท าหนงัสือพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลโรงเรียน และเร่ืองราวของชุมชน 



๕๙ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทกัษะ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การส่ือสาร

อยา่ง
สร้างสรรค ์

ม. ๔ - 
๖ 

ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน อยา่งมีมารยาทและพดู เขียน
โนม้นา้ว เชิญชวนและแสดงความคิดใหม่จาก
เร่ืองท่ี ฟัง ดู และอ่านให้เกิด การเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
 

๑. ๑.  แบ่งกลุ่มศึกษาวรรณคดี เร่ืองสั้น นวนิยาย ท่ีสนใจ แลว้สรุป วเิคราะห์ วจิารณ์ ตวัละคร การดู 
ติดตามของตวัละคร ท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒. ๒.  ฝึกเขียนเร่ืองสั้น บทความ สารคดี ท่ีโนม้นา้ว เชิญชวน แสดงความคิด ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
แลว้น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหข้อ้เสนอแนะ แลว้น าไปเผยแพร่ ในส่ืออยา่งหลากหลาย 

๓. ๓. จดัท า และแสดงละครเร่ืองท่ีน่าสนใจ แลว้ร่วมกนั แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์เพื่อปรับปรุง
การแสดงส าหรับในคร้ังต่อไป 
๔. แบ่งกลุ่มเขียน และจดัป้าย โฆษณาผลิตภณัฑ ์น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์เพื่อ
ปรับปรุง และน าเสนอในส่ือท่ีหลากหลาย 
๕. แบ่งกลุ่มศึกษาข่าว เหตุการณ์บา้นเมืองจากส่ือท่ีหลากหลาย ร่วมกนัวเิคราะห์ วจิารณ์ แสดงความ 
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
๖. จดัท าเอกสาร เวบ็ไซด ์ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนในดา้นต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน 
๗. แบ่งกลุ่มศึกษาและสรุปผลการวจิยัท่ีสนใจ แลว้น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

๒. ด้านคุณลกัษณะ 
คุณลกัษณะส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกช้ัน  

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๑ ๑. ฝึกยนืตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติได ้
๒. ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
๓. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตามหลกัศาสนา  
๔. ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๒ ๑. ฝึกยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และบอกความหมายของเพลงชาติ 
๒. ฝึกปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ท่ี 
๓. ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและปฏิบติัตนเพื่อสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่เพื่อน  
๔. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือตามหลกัของศาสนา 
๕. ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๓ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และบอกความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิหนา้ท่ี 
๓. ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการสร้างความสามคัคี ปรองดองในหมู่เพื่อน  
๔. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตวัอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน  
๕. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน 
 
 
 



๖๑ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๔ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติไดพ้ร้อมบอกความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน 
๓. ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
๔. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาตามโอกาส  
๕. ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๕ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติไดพ้ร้อมบอกความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชิกในหอ้งเรียน 
๓. ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  
๔. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา  
๕. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน 

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ป.๖ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และบอกความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชิกในหอ้งเรียน 
๓. ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  
๔. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา และเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน 
๕. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของพระมหากษตัริย ์  และพระราชวงศ ์



๖๒ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๑ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชิกในชั้นเรียน 
๔. ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา  
๖. ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน  

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๒ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมกบัสมาชิกในโรงเรียน 
๔. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา  
๖. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน  



๖๓ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๓ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดี  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมกบัสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน 
๔. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่ืนชมความเป็นชาติไทย  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน  
๖. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของพระมหากษตัริย ์และพระราชวงศ ์

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๔ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของนกัเรียน  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกบัสมาชิกในโรงเรียน 
๔. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาตามโอกาส 
๖. ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน  



๖๔ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๕ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมกบัสมาชิกในโรงเรียน และชุมชน 
๔. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่ืนชมความเป็นชาติไทย  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา 
๖. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ีโรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน  

รักชาติ 
ศาสน์ 
กษตัริย ์

ม.๖ ๑. ยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได ้และอธิบายความหมายของเพลงชาติ 
๒. ปฏิบติัตนและชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง  
๓. ใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมกบัสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๔. ฝึกการเป็นผูน้ าหรือเป็นแบบอยา่งในการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่ืนชม ปกป้อง
ความเป็นชาติไทย  
๕. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา และเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน 
๖. ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยต์ามท่ี โรงเรียนและชุมชนจดัข้ึน ช่ืนชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถของพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ ์

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๑ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๒ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัพอ่แม่ หรือผูป้กครอง 
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 



๖๕ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๓ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัพอ่แม่หรือผูป้กครอง และครู 
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๔ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัพอ่แม่หรือผูป้กครอง และครู 
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๕ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัพอ่แม่หรือผูป้กครอง และครู 
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ป.๖ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัพอ่แม่หรือผูป้กครอง และครู  
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนดา้นความซ่ือสัตย ์

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๑ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อนพ่อแม่หรือผูป้กครอง และครู  
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง  



๖๖ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๒ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และครู  
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๓ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความ
ซ่ือสัตย ์
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนดา้นความซ่ือสัตย ์

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๔ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อน พอ่แม่ หรือผูป้กครอง และครู  
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง  

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๕ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และครู  
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ม.๖ ๑. ฝึกใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง 
๒. ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ละอาย และเกรงกลวัท่ีจะท าความผดิ ท าตามสัญญาท่ีตนใหไ้วก้บัเพื่อน พ่อแม่ หรือผูป้กครอง และครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นความ
ซ่ือสัตย ์
๓. ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนดา้นความซ่ือสัตย ์

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ป.๑ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัวมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 



๖๗ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีวนิยั 

รับผดิชอบ 
ป.๒ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวติประจ าวนั 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ป.๓ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ป.๔ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ป.๕ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ป.๖ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน ความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั มีความรับผดิชอบ 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ม.๑ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ม.๒ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว และโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั และรับผิดชอบใน            การท างาน 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ม.๓ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั และรับผดิชอบในการท างาน 



๖๘ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีวนิยั 

รับผดิชอบ 
ม.๔ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัวและ โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวติประจ าวนั และรับผิดชอบใน           การท างาน 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ม.๕ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั และรับผดิชอบในการท างาน 

มีวนิยั 
รับผดิชอบ 

ม.๖ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั และรับผดิชอบในการท างาน ปฏิบติัเป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

มีจิต
สาธารณะ 

ป.๑ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียน โรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ป.๒ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างานใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียน โรงเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ป.๓ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน และแบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนโรงเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ป.๔ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างานใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนโรงเรียน  
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 



๖๙ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีจิต

สาธารณะ 
 

ป.๕ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างานและแบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียนโรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ป.๖ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ม.๑ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนรู้จกัการดูแล รักษาทรัพยส์มบติัและส่ิงแวดลอ้มของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ม.๒ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. ดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 



๗๐ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีจิต

สาธารณะ 
 

ม.๓ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า แบ่งปันส่ิงของ และช่วยแกปั้ญหาใหผู้อ่ื้น 
๓. ดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ม.๔ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า แบ่งปันส่ิงของใหผู้อ่ื้น 
๓. ดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ม.๕ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ และช่วยแกปั้ญหาใหผู้อ่ื้น 
๓. ดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน 

มีจิต
สาธารณะ 

 

ม.๖ ๑. ฝึกใหน้กัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง และครูท างาน 
๒. อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ พร้อมช่วยแกปั้ญหา 
๓. ดูแล รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน เพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 



๗๑ 

คุณลกัษณะส าหรับผู้เรียนในแต่ละทุกช่วงวยั 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ใฝ่ดี ป.๑ ๑. จดักิจกรรมใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบติัได ้
๒. รู้จกัจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
๓. เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้ 
๔. ตั้งใจเรียน 

ใฝ่ดี ป.๒ ๑. จดักิจกรรมใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบติัได ้
๒. รู้จกัจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
๓. เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้ 
๔. ตั้งใจเรียน 
๕. รู้จกัปรับปรุงตวัเองในขอ้ผดิพลาด 
๖. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จกัมธัยสัถ ์และเก็บออม 

ใฝ่ดี ป.๓ ๑. จดักิจกรรมใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบติัได ้
๒. รู้จกัจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
๓. เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โตแ้ยง้ 
๔. ตั้งใจเรียน 
๕. รู้จกัปรับปรุงตวัเองในขอ้ผดิพลาด 
๖. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จกัมธัยสัถ ์และเก็บออม 
๗. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จกัอดทน กลา้แสดงส่ิงท่ีถูกตอ้ง รักษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของชุมชน 



๗๒ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ใฝ่เรียนรู้ ป.๔ ๑. ตั้งใจเรียนรู้ 
๒. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 
๓. สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
๔. ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕. บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ 
๖. แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่างๆ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ใฝ่เรียนรู้ ป.๕ ๑. ตั้งใจเรียนรู้ 
๒. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 
๓. สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
๔. ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕. บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ 
๖. แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่างๆ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ใฝ่เรียนรู้ ป.๖ ๑. ตั้งใจเรียนรู้ 
๒. เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 
๓. สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
๔. ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕. บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองคค์วามรู้ 
๖. แลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่างๆ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 



๗๓ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

ม. ๑ ๑. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี และใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 
๒. ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
๓. ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๔. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด 
๕. วางแผนการเรียน การท างานและการใชชี้วติประจ าวนับนพื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 
๖. รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรับ และปรับตวั อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

ม. ๒ ๑. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี และใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 
๒. ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
๓. ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๔. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด 
๕. วางแผนการเรียน การท างานและการใชชี้วติประจ าวนับนพื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 
๖. รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรับ และปรับตวั อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

ม. ๓ ๑. ใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี และใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 
๒. ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเก็บรักษาดูแลอยา่งดี 
๓. ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๔. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน พร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด 
๕. วางแผนการเรียน การท างานและการใชชี้วติประจ าวนับนพื้นฐานของความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร 
๖. รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดลอ้ม ยอมรับ และปรับตวั อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 



๗๔ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีความ
มุ่งมัน่ 

ม. ๔ ๑. เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒. ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
๓. ปรับปรุงและพฒันาการท างานอยา่งรอบคอบ 
๔. ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค 
๕. พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖. ช่ืนชมผลงานความส าเร็จดา้ยความภาคภูมิใจ 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ม. ๕ ๑. เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒. ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
๓. ปรับปรุงและพฒันาการท างานอยา่งรอบคอบ 
๔. ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค 
๕. พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖. ช่ืนชมผลงานความส าเร็จดา้ยความภาคภูมิใจ 
 



๗๕ 

คุณลกัษณะ ช้ันปี แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
มีความ
มุ่งมัน่ 

ม. ๖ ๑. เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒. ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
๓. ปรับปรุงและพฒันาการท างานอยา่งรอบคอบ 
๔. ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค 
๕. พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ 
๖. ช่ืนชมผลงานความส าเร็จดา้ยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

แนวทางการจัดตารางเรียน 
ในการก าหนดตารางเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนนั้น ควรปรับ  ตารางเรียน ใหมี้การจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน บูรณาการ

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ และจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  

( ตัวอย่าง )  
รูปแบบที ่๑ การจัดตารางเรียน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   

การจัดกจิกรรมทั้งใน - นอกห้องเรียน และบูรณาการตัวช้ีวดักบัจุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 

กจิกรรมในห้องเรียน  กจิกรรมนอกห้องเรียน 
วนั/เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น. 

จนัทร์ 

กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนว 
ข่าวและเหตุการณ์ 

 

ไทย – คณติ 

สังคม 
วทิย ์

สุขศึกษา 

 
 
 

 

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
(ทกัษะชีวติ) 

องัคาร 
 

พธุ 
กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสือ /ยวุกาชาด / บ าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรม
เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชนแ์ละจุดเนน้ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 

ทกัษะชีวติและจิตสาธารณะ 

พฤหสับดี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมบูรณาการ สุขศึกษา พลศึกษา  
ศิลปะ ดนตรี และทกัษะชีวติ 

ศุกร์ ประวติัศาสตร์ 

กิจกรรมบูรณาการการงาน
อาชีพ และเทคโนโลย ีและ
ภาษาต่างประเทศ และจุดเนน้

ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
และการส่ือสาร 

การพฒันาลกัษณะนิสยั กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ และสุนทรียภาพ

และจุดเนน้  ทกัษะชีวติ 

     กิจกรรมบรูณาการ 
     ไทย คณิต  สงัคม วทิย ์
จุดเนน้การอ่าน-เขียนและการคิด การส่ือสาร . 



๗๗ 

( ตัวอย่าง )  
รูปแบบที ่๒ การจัดตารางเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   

การจัดกจิกรรมใน - นอกห้องเรียนและบูรณาการตัวช้ีวดักบัจุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 

กจิกรรมในห้องเรียน  กจิกรรมนอกห้องเรียน 
วนั/ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐  น. ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น. 

จนัทร์ 

ไทย คณิต 
การเรียนรู้เน้ือหา 
ตามกลุ่มสาระอ่ืนๆ 

กิจกรรมบรูณาการ ไทย คณิต  สงัคม 
วทิย ์ จุดเนน้การอ่าน-เขียนและ 

การคิด การส่ือสาร 

กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม     
(ทกัษะชีวติ) 

องัคาร 
กิจกรรมบูรณาการ   ลูกเสือ /ยวุกาชาด  บ าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์และจุดเนน้ทกัษะการคิดแกปั้ญหา ทกัษะชีวติและจิตสาธารณะ  

พธุ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี / ยวุ ฯ /

บ าเพญ็ประโยชน ์
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

พฤหสับดี 
กิจกรรมบูรณาการดา้นลกัษณะนิสยั  

การกีฬา ดนตรี ศิลปะ และสุนทรียภาพ 

ศุกร์ 
กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

(โครงงาน/การส ารวจ/กิจกรรมภาคปฏิบติัทั้งใน 
และนอกหอ้งเรียน) 

 
 

หมายเหตุ       
ภาคเช้า     จดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (หลกั)   
ภาคบ่าย    จดัการเรียนรู้บูรณาการตวัช้ีวดัและจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน 



๗๘ 

แนวทางการจดัการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 
 

๑. การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เน่ืองจากความรู้ต่าง ๆ มีอยูใ่นส่ิงต่าง ๆรอบตวัเราไม่วา่
จะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

๒. ชุมชน ทอ้งถ่ินเป็นศูนยร์วมแห่งชีวิตและวิถีชีวิตของผูค้น ประกอบไปดว้ยเร่ืองราว เหตุการณ์
หลากหลายรูปแบบ แง่มุม เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางธรรมชาติ สังคม การเมืองและวฒันธรรมประเพณี การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ เรียนรู้ในห้องเรียนอนักวา้งใหญ่ ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในวถีิชีวติ 

๓. การเรียนรู้จากวิถีชีวิตในชุมชนเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน 
ในขณะเดียวกนัทั้งผูค้นท่ีแตกต่างกนั ด้วยช่วงวยั หลากหลายมิติเชิงประสบการณ์ย่อมท าให้สถานการณ์     
การเรียนรู้ในระบบสังคม การเมือง วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ เป็นเสมือนโจทยก์ารฝึกฝนทกัษะส าคญัของ
ผูเ้รียนทั้งทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต การส่ือสารและเสริมสร้างการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนร่วมแกปั้ญหาและ
สร้างสรรคส์ังคมต่อไป 

 
 

การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง และก่อให้เกิดการ
พฒันาทกัษะ/ความรู้ท่ีแตกต่างกัน ผูเ้ก่ียวข้องในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา                            
จึงควรพิจารณาขอ้มูลต่อไปน้ี ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิ 

เรียนรู้ในห้องเรียน....นอกห้องเรียนเหมือน...หรือแตกต่างอย่างไร 



๗๙ 

 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในห้องเรียน             นอกห้องเรียน         ส่ิงทีเ่ปลีย่นไป 

ในโรงเรียน นอกในโรงเรียน 

สถานศึกษา
 

นอกในโรงเรียน  

 

๑.  ห้องเรียน   โต๊ะเก้าอี ้ ๑. ทุกที ่กว้างใหญ่ 

แหล่งเรียนรู้ 

 

๒. ครู  หนังสือ  ต ารา 

 

๒. ผู้คน  ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน สภาพจริง
ในชุมชน ท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สังคม  การเมือง ฯลฯ 

 วธีิการเรียนรู้ 

 

๓. นักเรียน  ผู้รับความรู้ 

 

๓. ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ ผู้สร้างความรู้ 

จากประสบการณ์ตรง  การเรียนรู้ร่วมกนั
ผู้อืน่ 

 
บรรยากาศ 

 

๔. ในโลกส่ีเหลีย่มแคบๆ ใบเดิม ๔. ในโลกกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความท้า
ทายหลากหลายมิติ 

 ทกัษะ/ความสามารถ 

 

๕. การรับรู้ 

 

๕. การส ารวจรวบรวม คิดวเิคราะห์  
น าเสนอส่ือสาร  แก้ปัญหา  สรุปความรู้ 

การท างานร่วมกบัผู้อื่น  ภาวะผู้น า ผู้ตาม 
ฯลฯ 

 



๘๐ 

การออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อพฒันาทกัษะ ความสามารถผูเ้รียนตามจุดเน้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน มีแนวด าเนินการดงัน้ี  

การจดักิจกรรมนอกหอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ ความสามารถสอดคลอ้ง
ตามจุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส่ิงส าคญัคือการออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียนอยา่งเป็นระบบ 
มีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองตลอดแนว เป็นภาคเรียน/ ปี ในแต่ละระดบัชั้น โดยยดึหลกัการจดั ดงัน้ี 

๑. ก าหนดเป้าหมาย 
๒.ปรับตารางเรียนใหมี้ความยดืหยุน่ เพียงพอต่อเน่ือง และเช่ือมโยงตลอดแนว 
๓.ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรค านึงถึง 
o จดัล าดบักิจกรรมจากง่ายไปหายาก 
o กิจกรรมเอ้ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองทั้งทกัษะ  ความสามารถ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

และทุกมิติในแต่ละช่วงวยัตามจุดเนน้ฯอยา่งต่อเน่ือง 
o กิจกรรมเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้ประสบการณ์ตามสภาพจริง เป็นตน้ 
o กิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
o การตรวจสอบ/ประเมินผล 

๑. ก าหนดเป้าหมาย 

 ระบุทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้งการพฒันาตามจุดเน้นฯ และเป้าหมาย ระดบัความก้าวหน้าของ
นกัเรียนแต่ละช่วงวยัอยา่งชดัเจน 

๒. ปรับตารางเรียน 

ปรับตารางเรียน : สัดส่วนเวลาเรียนในและนอกห้องเรียนให้ใกล้เคียงกนั 
ตารางเรียนท่ีพบเห็นทัว่ไปในปัจจุบนัเป็นตารางเรียนท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้อยู่กบัต าราใน

ห้องเรียน วนัละ ๕-๖ วิชา ๆ ละ ๑ ชัว่โมง ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดสัดส่วนเวลาเรียนใหม่ให้มีทั้งการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนดว้ยสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั      

ตัวอย่างการปรับตารางเรียน 
โครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้และ มีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จากนั้นให้น าโครงสร้างเวลาเรียนดงักล่าวมา
ร่วมกนัออกแบบตารางเรียน  

 
 
 



๘๑ 

ช่วงเช้า  
๑. จดัให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนวและข่าวเหตุการณ์สั้น ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนได้

เขา้ใจ รู้จกัตนเอง และสามารถเสนอข่าวเหตุการณ์ไดต้ามวยัของผูเ้รียน โดยจดัทุกวนั (๕ วนั ๆ ละ ๓๐ นาที) 
๒. จัดให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    

สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ซ่ึงเน้นแนวคิด/หลกัการ/ทฤษฎีของ
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยจดัเวลาเรียนดงัน้ี 

๒.๑ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนทุกวนั (๕ วนั ๆ ละ ๑ ชัว่โมง) 
๒.๒ ประวติัศาสตร์ จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วนั ๆ ละ ๑ ชัว่โมง 
๒.๓ ภาษาองักฤษ จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วนั ๆ ละ ๑ ชัว่โมง 

ช่วงบ่าย 
สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนตามความพร้อมของสถานศึกษา และความพร้อมของนักเรียน โดยอาจจัดในลักษณะของหน่วย        
การเรียนรู้บูรณาการหรือโครงงาน รวมทั้งจดัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ชุมชน  

 

(ภาคเช้า) (ภาคบ่าย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯหลกัในหอ้งเรียน - กิจกรรมบูรณาการจุดเนน้ฯนอกหอ้งเรียน 

ตวัอยา่งรายละเอียดดงัภาคผนวก 
    
 

เลือกระบุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย มีล าดบัความง่าย-ยาก เหมาะสมกบั 

วฒิุภาวะผูเ้รียนแต่ละช่วงวยั เป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบติัการเรียนรู้ 

ดว้ยตนเองกบัแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงไปพร้อมกบัการฝึกฝน เพิ่มพูนทกัษะ ความสามารถพื้นฐานตามมิติใน
จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

๓.   ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

 



๘๒ 

สัปดาห์/กจิกรรม 
สัปดาห์ที ่
๑-๘ 

สัปดาห์ที ่
๙-๑๑ 

สัปดาห์ที ่
๑๒-๑๔ 

สัปดาห์ที ่
๑๕-๑๗ 

สัปดาห์ที ่
๑๘-๒๐ 

สัปดาห์ที ่
๒๑-๒๓ 

สัปดาห์ที ่
๒๔-๒๖ 

สัปดาห์ที ่
๒๗-๒๙ 

สัปดาห์ที ่
๓๐-๓๕ 

สัปดาห์ที ่
๓๖-๔๐ 

เตรียม
ความ

พร้อมใน
ห้องเรียน 

-กิ จกรรม
ก้าวสู่โลก
การอ่าน 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

................. 

................. 

................ 

ตรวจสอบ
ประมวลผล 

 

 

การตรวจสอบและประเมินผล 
       ผู ้เ ก่ียวข้องในสถานศึกษาก าหนดวิ ธีการ เคร่ืองมือ และเกณฑ์การประเมินให้ เหมาะสม                            
เพื่อตรวจสอบประเมินและยกระดบัพฒันาการของผูเ้รียนตามจุดเนน้   

การปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ประเมิน สะท้อนผล 
 หลงัจากการด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดบัแลว้ ครูน าไปปฏิบติัจริง พร้อมทั้งท าหนา้ท่ีประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ น าเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติั ตามล าดบั เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ตอ้งน าเสนอการด าเนินการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้สู่ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงต่อไป 

การพฒันาเพิม่พูน 
  เม่ือปรากฎผลการประเมินผลการจดัการเรียนรู้แลว้ ผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษามีหนา้ท่ีตอ้งน าไป
ปรับปรุง/พฒันาต่อเพื่อใหคุ้ณภาพผูเ้รียนสูงข้ึนต่อไป 

 
 
  

ชุมชน ทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้มเป็นหอ้งเรียนขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งเรียนรู้หลากหลายประเภท 
๑. บริเวณและสถานท่ีต่าง ๆ ภูมิทศัน์ของโรงเรียนในชุมชน  /ทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น 

สวนป่า สวนพฤกษศาสตร์ สนามกีฬาโรงเรียน หอ้งปฏิบติัการต่างๆ หอ้งครัว โรงอาหาร ห้องสมุด หอประชุม 
เป็นตน้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ทอ้งถ่ิน เช่น วดั สถานีอนามยั ตลาด หอสมุด พิพิธภณัฑ์ โรงพยาบาล ทุ่งนา ป่า
ชุมชน เป็นตน้ 

๒. ผูรู้้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น 
๓. เร่ืองราว สถานการณ์ และเหตุการณ์ส าคญั 
๔. วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินและวนัส าคญัทางราชการ 

๔.   การตรวจสอบ/ประเมินผล 

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 



๘๓ 

 
 

 การจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้างแผน แบ่งงานหนา้ท่ีรับผิดชอบ ส ารวจ สืบคน้ รวบรวม
ขอ้มูล วิเคราะห์ น าเสนอแลกเปล่ียน และสรุปขอ้มูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็น
แหล่งเรียนรู้ จะท าให้ผูเ้รียนได้เผชิญกบัสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผสักบัธรรมชาติและได้
ประสบการณ์ตรงกบัการเรียนรู้กบัผูค้นท่ีแตกต่างกนัหลายช่วงวยั  มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์
หลากหลายมิติ ร่วมดูแลและร่วมเรียนรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายจริงต่อผูเ้รียน  

“ธรรมชาติเป็นครู” 
 หอ้งเรียนธรรมชาติ เป็นหอ้งเรียนแห่งประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนจะไดส้ัมผสักบักล่ินอายความงดงาม 
ระบบ และความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติทั้งท่ีเป็นดิน น ้ า ป่าไม ้อากาศ ฯลฯ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ธรรมชาติจึงเป็นไปไดท้ั้งในแนวทางเพื่อการปลูกฝังเจตคติ จินตนาการ ฝึกฝนทกัษะการคิด และการส ารวจ 
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอ การส่ือสาร การแลกเปล่ียน เรียนรู้ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึก
การเป็นผูน้ า ผูต้าม การท างานกลุ่ม และทกัษะการตดัสินใจ เป็นตน้ 

วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะ
และความสามารถพื้นฐานทางสังคม ทกัษะการคิดและทกัษะชีวิตอยา่งหลากหลาย ทั้งการวางแผน การส ารวจ 
การสังเกต บนัทึกรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอ การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น การฝึกมารยาททางสังคม รวมทั้งเกิดความรัก และภาคภูมิใจในวฒันธรรมประเพณีของตนเอง 

ผูรู้้ ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบา้น เป็นศูนยร์วมปรัชญา แนวคิด หลกัปฏิบติัส าคญัของกลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีปฏิบติัจากผูรู้้/ภูมิปัญญา หรือ
ปราชญช์าวบา้น  

นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวตัรและวิถีปฏิบติัท่ีพึงให้กบัผูเ้รียนแลว้ ยงั
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศร่วมกันเรียนรู้ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากชนชั้นท่ีต่างวยักัน   
นอกจากนั้น ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนทกัษะความสามารถพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
วางแผน แบ่งปันหน้าท่ีกนัท างาน สังเกต ส ารวจคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ ประเมินผล 
แกปั้ญหา ปรับปรุง น าเสนอ แลกเปล่ียน สรุปความรู้ ทกัษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและทกัษะชีวติ 
 ศิลปะการละคร 
 การเรียนรู้ ผ่านกระบวนการของศิลปะการละครรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครสร้างสรรค์  ละครหุ่น  
ละครใบ ้หรือแมแ้ต่ส่ือพื้นบา้น เช่น หนงัตะลุง หมอล า  เพลงโคราช ฯลฯ โดยไม่ค  านึงถึงความสมบูรณ์ในแง่
ศิลปะการละครมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบติักิจกรรม จะช่วยให้ผูเ้รียน เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองและได้พฒันาทั้ง  ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ทางสุนทรียศาสตร์  
ความสามารถในการใช้ความคิดและวิจารณญาณ  ทกัษะทางสังคมและความสามารถในการท างานร่วมกบั

เรียนรู้อะไร...จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 



๘๔ 

ผูอ่ื้น ทกัษะกระบวนการเรียนรู้  ความรู้สึกทางศีลธรรมและคุณค่าทางจิตวิญญาณ รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวตนเองและผูอ่ื้น นอกจากน้ี  ทกัษะการเรียนรู้จากกระบวนการศิลปะการละคร ยงัเป็นโอกาสไดฝึ้กฝน
ตนเองในบทบาทต่อไปน้ี    

 ผูเ้ขียนบทละคร  การใชภ้าษา การอ่าน การเขียน     
 ผูก้  ากบัการแสดง  การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม การแกปั้ญหา ความคิด 
    สร้างสรรค ์การตีความบทละคร การสร้างจินตนาการ การใชร่้างกาย  

การใชเ้สียง  ทกัษะการพดู 
 ผูอ้อกแบบฉาก  การออกแบบ  การวาด  ทกัษะทางศิลปะ 
 ผูแ้ต่งหนา้/จดัเส้ือผา้    การออกแบบการตดัเยบ็ 
 ผูเ้ล่น     การแสดง สมาธิ การพดู การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ   
    การตีความ  การแกปั้ญหา  การท างานเป็นทีม 
 ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์ พิธีกร การออกแบบโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

บทบาทของผูน้ ากิจกรรม 
 ผูว้างแผน  วางแผนและเตรียมการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
 ผูจ้ดักิจกรรม  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากกระบวนการโดยบูรณาการความรู้  ทกัษะ 

การเรียนรู้ และกระบวนการละครเขา้ดว้ยกนั 
 ผูป้ระเมิน  ประเมินผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น โดยค านึงถึงทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการคิด 
    สร้างสรรค ์สมาธิ การตอบสนอง จินตนาการ การเคล่ือนไหว การใช ้

ภาษา ความร่วมมือ การจดัการ เจตคติและความเขา้ใจ 
 
  
 
 

การจดักิจกรรมนอกหอ้งเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบและ 
ประเมินผล ซ่ึงไดจ้ดัท าแนวทางการวดัผลและประเมินผลแลว้ในตอนต่อไป 
 
 

 

 
 
 

 

มีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน 



๘๕ 

 

การวดัและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ สถานศึกษาจะตอ้งประเมินตามตวัช้ีวดัของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีตรงตามจุดเน้นการพฒันาผูเ้รียน      
โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการว ัดและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพตรงตามตัวช้ีวดั            
เนน้การประเมินตามสภาพจริงโดยเฉพาะการประเมินในระดบัชั้นเรียน 
 การประเมินระดบัชั้นเรียน เป็นกระบวนการประเมินท่ีครูด าเนินการเพื่อพฒันาผูเ้รียน และ
ตดัสินผลการเรียนในรายวชิาและกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดั ซ่ึงก าหนดเป็นเป้าหมาย ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การแสดงออกในการ
ปฏิบติังาน การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ของผูเ้รียนตลอดเวลาท่ีจดักิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตามตวัช้ีวดั
หรือมีแนวโนม้วา่จะบรรลุตวัช้ีวดัเพียงใด แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ืองส าหรับการ
ประเมินเพื่อตดัสินเป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผูเ้รียน แลว้ตดัสินว่าผูเ้รียนมีผลการ
เรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของ หน่วยการเรียนรู้ หรือการประเมินผล
กลางภาคหรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้
เป็นคะแนนหรือระดบัผลการเรียนแก่ผูเ้รียนแล้ว ตอ้งน ามาเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ปรับปรุงการเรียนรู้
ต่อไป 
 การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
 ๑. การวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลกัษณะส าคญัคือ ใชว้ิธีการประเมินกระบวนการ
คิดท่ีซบัซอ้นความสามารถในการปฏิบติังาน ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิตและกระบวนการท่ี
ไดผ้ลผลิตมากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าความรู้อะไรไดบ้า้ง 
 ๒. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพื่อวินิจฉัยผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริม และ
ส่วนท่ีควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาอย่างเต็มศกัยภาพตามความสามารถความสนใจ และ   
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 ๓. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง และของ
เพื่อนร่วมหอ้ง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ตนเองสามารถพฒันาขอ้มูลได ้
 ๔. ขอ้มูลท่ีประเมินได้จะตอ้งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน
แต่ละบุคคลไดห้รือไม่  
 ๕. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวติจริง 
 ๖. ประเมินดา้นต่าง ๆ ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 
 

ตอนที ่๓ การวดัและประเมนิผลตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

 



๘๖ 

การประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี ้
๑.  ด้านทกัษะ ความสามารถ 
 ๑.๑  ภาษาไทย 
  ๑.๑.๑  อ่านออก  อ่านคล่อง 
  ๑.๑.๒  เขียนได ้ เขียนคล่อง 
  ๑.๑.๓  การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์
 ๑.๒  คณิตศาสตร์ 
  ๑.๒.๑ คิดเลขเป็น   
  ๑.๒.๒ คิดเลขคล่อง 
 ๑.๓  ทกัษะการคิด 
  ๑.๓.๑  ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน   
  ๑.๓.๒  ทกัษะการคิดขั้นสูง 
 ๑.๔  ทกัษะชีวติ 
 ๑.๕  การแกปั้ญหา 
 ๑.๖  การใชเ้ทคโนโลยี 
 ๑.๗  รักการเรียนรู้ 
 ๑.๘  การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 ๑.๙  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
๒.  ด้านคุณลกัษณะ 
 ๒.๑ การประเมินคุณลกัษณะทุกช่วงวยั 
  ๒.๑.๑  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
  ๒.๑.๒ ซ่ือสัตย ์ สุจริต 
  ๒.๑.๓  มีวนิยั  รับผดิชอบ 
  ๒.๑.๔  มีจิตสาธารณะ 
 ๒.๒  การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะช่วงวยั 
  ๒.๒.๑  ป.๑ – ป.๓  ใฝ่ดี 
  ๒.๒.๒  ป.๔ – ป.๖ ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒.๒.๓  ม.๑ – ม.๓  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  ๒.๒.๔  ม.๔ – ม.๖  มีความมุ่งมัน่ 
 
 
 



๘๗ 

แนวทางการประเมินตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
๑.  ด้าน ความสามารถ และทักษะ 
 ๑.๑  ภาษาไทย 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 
อ่านออก ป. ๑ อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ

ความหมายของค าพ้ืนฐาน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๖๐๐ ค า 

- ใหผู้เ้รียนอ่าน ออกเสียงค าตามวงค าศพัท์
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีก าหนด  พร้อม
ทั้งบอกความหมายของค า โดยการแสดง
ท่าทาง หรือช้ีรูปภาพท่ีก าหนดแลว้บนัทึกผล 
การอ่าน การบอกความหมายของค าลงใน
แบบบนัทึก 

- แบบทดสอบการ   อ่านออกเสียงและ
การบอกความหมายของค า 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียงและ
การบอกความหมายของค า 

ผ่าน :  อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ
ความหมายของค าพ้ืนฐานชั้น ป. ๑ ได ้
๖๐๐ ค า   ข้ึนไป      

อ่านออก ป.๒ อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ
ความหมายของ ค า
พ้ืนฐานเพ่ิมจาก    ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ ๘๐๐  ค า และ
อ่านขอ้ความ เร่ืองท่ีมี
ความยากง่ายใกลเ้คียงกบั
หนงัสือเรียนและมี
มารยาทในการอ่าน 
 

- ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงค าตามวงค าศพัท์
ของชั้นประถมศึกษา ปีท่ี ๒ ท่ีก าหนด พร้อม
ทั้งบอกความหมาย  ของค า โดยการแสดง
ท่าทาง หรือช้ีรูปภาพท่ีก าหนด แลว้บนัทึกผล
การอ่าน การบอกความหมายของค าลงใน
แบบบนัทึก 
- ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงขอ้ความและเร่ืองท่ี
มีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนแลว้
บนัทึกผลการอ่านลงในแบบบนัทึก 

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง และ
การบอกความหมายของค า 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียง และ
การบอกความหมายของค า 
- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
ขอ้ความ และเร่ือง 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียง
ขอ้ความ และเร่ือง 

ผ่าน : อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ
ความหมายของค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น ป.๑ 
ได ้๘๐๐  ค า   ข้ึนไป 
ผ่าน : อ่านขอ้ความและเร่ืองท่ีมีความยาก
ง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนชั้น ป.๒ ได้
ถกูตอ้งตามอกัขรวิธี เวน้วรรคตอน และมี
มารยาทในการอ่าน 



๘๘ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 
อ่านออก ป. ๓ อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ

ความหมายของ ค า
พ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๒  
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐  ค า
และอ่านขอ้ความ เร่ือง  
บทร้อยกรอง ท่ีมีความยาก
ง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือ
เรียนดว้ย 
ความเขา้ใจและมีมารยาท
ในการอ่าน   
 

- ใหผู้เ้รียนอ่านออกสียงค าตามวงค าศพัท์
ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีก าหนด พร้อม
ทั้งบอกความหมายของค า โดยการแสดง
ท่าทาง หรือช้ีรูปภาพท่ีก าหนด  หรือพดู  แลว้
บนัทึกผลการอ่าน  การบอกความหมายของค าลง
ในแบบบนัทึก 
- ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงขอ้ความ  เร่ือง  
บทร้อยกรอง ท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบั
หนงัสือเรียนชั้น ป. ๓ และตอบค าถามเก่ียว 
กบัเร่ืองท่ีอ่าน  แลว้บนัทึกผลการอ่านออก
เสียงและการตอบค าถามลงในแบบบนัทึก 

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียงและการ
บอกความหมายของค า 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียงและ
การบอกความหมายของค า 
- แบบทดสอบการ อ่านออกเสียง
ขอ้ความ  เร่ือง  บทร้อยกรอง  และความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียง
ขอ้ความ  เร่ือง  บทร้อยกรอง และความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน 
 

ผ่าน :  อ่านค าพ้ืนฐานและเขา้ใจ
ความหมายของค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น ป. 
๒ ได ้๑,๒๐๐  ค า ข้ึนไป  
ผ่าน : อ่านขอ้ความ  เร่ือง  บทร้อยกรองท่ี
มีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน
ชั้น ป. ๓ ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวิธี  ฉนัท
ลกัษณ์  เวน้วรรคตอนถกูตอ้ง   
มีมารยาทในการอ่าน  และ ตอบค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
 

อ่านคล่อง ป. ๖ อ่านขอ้ความ  เร่ือง  บท
ร้อยกรองท่ีมีความยากง่าย
ใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน 
อยา่งคล่องแคล่วสรุป
ใจความส าคญั  แยกแยะ
ขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็นและ
มีมารยาทในการอ่าน   

- ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงขอ้ความ เร่ือง บท
ร้อยกรอง ท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบั
หนงัสือเรียนชั้น ป. ๖ และสรุปใจความ
ส าคญั  แยกแยะขอ้เทจ็จริง  ขอ้คิดเห็น  จาก
เร่ืองท่ีอ่าน  แลว้บนัทึกผลการอ่านออกเสียง
และ การสรุปใจความส าคญั ขอ้เทจ็จริง
ขอ้คิดเห็น ลงในแบบบนัทึก 

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
ขอ้ความ  เร่ือง บทร้อยกรอง และสรุป
ใจความส าคญั  ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 
จากเร่ืองท่ีอ่าน 
- แบบบนัทึกผลการอ่านออกเสียงขอ้ 
ความ  เร่ือง  บทร้อยกรอง และการสรุป
ใจความส าคญั ขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็น 

ผ่าน : อ่านขอ้ความ  เร่ือง  บทร้อยกรอง  
ท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียน
ชั้น ป. ๖ ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวิธี   
ฉนัทลกัษณ์เวน้วรรคตอนถกูตอ้งมี
มารยาทในการอ่านสรุปใจความส าคญั 
และขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน
ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

 



๘๙ 

๑.๑.๒  เขียนได้  เขียนคล่อง 
๑)  เขียนได้ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 
เขียนได ้ ป. ๑ เขียนค าพ้ืนฐานได ้   

ไม่นอ้ยกวา่ ๖๐๐ ค า  
ประโยคง่าย ๆ ได ้และมี
มารยาทในการเขียน 

ใหผู้เ้รียนเขียนค าพ้ืนฐานชั้น  ป. ๑ ตามค า
บอกและใหน้ าค าพ้ืนฐานนั้นมาแต่งประโยค
ง่ายๆ 

-แบบทดสอบการเขียนค าพ้ืนฐานตามค า
บอกและน าค าพ้ืนฐานนั้นมาแต่ง
ประโยค 
 

ผ่าน : เขียนค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น ป. ๑ ได ้
๖๐๐  ค าข้ึนไป  เขียนประโยคง่ายๆ ท่ีส่ือ
ความหมายได ้โดยใชค้ าพ้ืนฐาน ชั้น  ป.๑  
และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนได ้ ป.๒ เขียนค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้
ไม่นอ้ยกวา่ ๘๐๐ ค า เขียน
บรรยายภาพ และมี
มารยาทในการเขียน 

ใหผู้เ้รียนเขียนค าพ้ืนฐานชั้น ป.๒ ตาม  ค า
บอก และใหผู้เ้รียนเลือกภาพท่ีสนใจแลว้
เขียนบรรยายภาพนั้น 

- แบบทดสอบการเขียนค าพ้ืนฐานตาม
ค าบอก 
 

ผ่าน : เขียนค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น ป.๑ ได ้
๘๐๐  ค าข้ึนไป  เขียนบรรยายภาพได้
สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของภาพโดยใช้
ค าพ้ืนฐานชั้น  ป.๒ และมีมารยาทในการ
เขียน 

เขียนได ้ ป. ๓ เขียนค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ได้
ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ ค า  
เขียนเร่ืองจากภาพ และมี
มารยาทในการเขียน 

ใหผู้เ้รียนเขียน ค าพ้ืนฐานระดบัชั้น ป. ๓ 
ตามค าบอกและใหผู้เ้รียนเลือกภาพท่ีสนใจ
แลว้เขียนเร่ืองจากภาพนั้น 

-แบบทดสอบการเขียนค าพ้ืนฐานตาม 
ค าบอก 
 

ผ่าน :  เขียนค าพ้ืนฐานเพ่ิมจากชั้น ป. ๓ 
ได ้๑,๒๐๐ ค าข้ึนไป   เขียนเร่ืองจากภาพ
เน้ือหาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัครอบคลุม 
สาระส าคญัของภาพ โดยใชค้ าพ้ืนฐาน ชั้น 
ป๑ - ๓  และมีมารยาทในการเขียน  

 
 
 



๙๐ 

๑.๑.๒  เขียนได้  เขียนคล่อง 
          ๒)  เขียนคล่อง 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การประเมนิ 
เขียนคล่อง ป. ๖ เขียนเรียงความอยา่ง

คล่องแคล่ว  และมี
มารยาทในการเขียน   

ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความตามหวัเร่ืองหรือ
ประเดน็ท่ีก าหนด   

-แบบทดสอบเการเขียนเรียนความ ยอ่
ความ 

ผ่าน :  เขียนเรียงความไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
รวดเร็ว  เน้ือหาสาระชดัเจน  การใชภ้าษา
ถกูตอ้งและเหมาะสมองคป์ระกอบถูกตอ้ง
ครบถว้น  และมีมารยาท 
ในการเขียน  

๑.๑.๓  การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ป.๑ 
 

ตั้งใจฟังและพดูส่ือสารให้
เขา้ใจโดยใชค้ าสุภาพ 
 

ก าหนดใหผู้เ้รียนฟังเร่ืองราว เหตุการณ์  หรือ
นิทาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ออกมาพดูให้
เพ่ือนฟัง 

แบบประเมินการพดู ผ่าน :  
พดูส่ือสารเร่ืองท่ีฟังใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้
ถกูตอ้งตามสาระส าคญัเร่ืองท่ีฟัง   

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ป.๒ ตั้งใจฟัง และพดูส่ือสาร
ไดช้ดัเจนตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละใชค้ า
สุภาพ 

ก าหนดใหผู้เ้รียนฟังนิทาน เร่ืองสั้น อยา่งใด
อยา่งหน่ึงแลว้ออกมาพดูใหเ้พ่ือนฟัง 

แบบประเมินการพดู ผ่าน : 
พดูส่ือสารเร่ืองท่ีฟังใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได้
ถกูตอ้ง ชดัเจน ตรงตามวตัถุประสงคโ์ดย
ใชภ้าษาพดูไดถ้กูตอ้ง สุภาพ 



๙๑ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ป.๓ 
 

ฟัง ดู พดู อ่านและเขียน
อยา่งมีมารยาทและพดู 
เขียนส่ือสารไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและตรงตาม
วตัถุประสงคโ์ดยใชค้ า
สุภาพ 

ก าหนดใหน้กัเรียนฟัง ดู อ่าน นิทาน เร่ืองสั้น 
บทร้อยกรองฯอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ให้
ผูเ้รียน พดู เขียนส่ือสารจากเร่ืองท่ีไดฟั้ง ดู 
อ่าน นั้น 
 

-  แบบประเมินการพดู 
-  แบบประเมินการเขียน 

ผ่าน : 
- พดูส่ือสารเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่านใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน ตรงตามวตัถุประสงค์
ของเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน โดยใชภ้าษาพดูได้
ถกูตอ้ง สุภาพ และมีมารยาท 
- เขียนเร่ืองท่ีฟัง ดู  อ่าน โดยใชภ้าษาท่ี
ถกูตอ้ง เหมาะสม ตรงประเดน็ไม่คดัลอก
ผลงานผูอ่ื้น และมีมารยาท 

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ป. ๖ ฟัง ดู พดู อ่านและเขียน
อยา่งมีมารยาท และพดู 
เขียนแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ จากเร่ืองท่ีฟัง ดู 
อ่านอยา่งสมเหตุสมผล 

ก าหนดใหผู้เ้รียนฟัง ดู อ่าน นิทาน เร่ืองสั้น 
บทความ เอกสาร หนงัสือ ข่าว เหตุการณ์  
บทร้อยกรอง  อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้พดู 
เขียนส่ือสารเร่ืองท่ีฟัง อ่าน 
 

-  แบบประเมิน การพดู 
-  แบบประเมินการเขียน 

ผ่าน : 
- พดูแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ จากเร่ือง
ท่ีฟัง ดู อ่าน  ไดอ้ยา่งมีเหตุผล น่าเช่ือถือ 
พดูไดก้ระชบั ตรงประเดน็ ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้ง สุภาพ และมีมารยาท 
- เขียนแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ จาก
เร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน โดยใชภ้าษาเขียนท่ี
ถกูตอ้ง มีเหตุผล  ขอ้เขียน   มีความแปลก
ใหม่น่าเช่ือถือไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และ
มีมารยาท 



๙๒ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
แนวทางการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ม. ๑ ฟัง ดู พดู อ่าน เขียน อยา่ง
มีมารยาทและพดูเขียน
อธิบายช้ีแจง จากเร่ืองท่ี
ฟัง ดู และอ่านไดห้ลาย
แง่มุมอยา่งสมเหตุสมผล 

ก าหนดใหผู้เ้รียนฟัง ดู อ่าน นิทาน เร่ืองสั้น 
บทความ เอกสาร หนงัสือ ข่าว เหตุการณ์  
บทร้อยกรอง  อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้พดู 
เขียนส่ือสารเร่ืองท่ีฟัง  ดู อ่าน 
 

-  แบบประเมินการพดู 
-  แบบประเมินการเขียน 
 

ผ่าน : 
- พดูอธิบาย ช้ีแจง สาระส าคญัและราย 
ละเอียดเร่ืองท่ีฟัง ดูอ่าน ไดห้ลายแง่มุม  
อยา่งสมเหตุสมผล พดูไดก้ระชบั ตรง
ประเดน็ใหข้อ้คิด ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และ มีมารยาท 
- เขียน อธิบาย ช้ีแจงจากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน 
โดยใชภ้าษาเขียนท่ีถกูตอ้ง มีเหตุมีผล  
ขอ้เขียนมีความแปลกใหม่น่าเช่ือถือไม่
คดัลอกผลงานผูอ่ื้น  และมีมารยาท 

การส่ือสาร
อยา่ง 

สร้างสรรค ์

ม.๔- 
ม.๖ 

 

ฟัง ดู พดู อ่านและเขียน
อยา่งมีมารยาท และพดู 
เขียนโนม้นา้ว เชิญชวน 
และแสดงความคิดใหม่
จากเร่ืองท่ีฟังดูและอ่าน
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นประโยชนส่์วนรวม  

ก าหนดใหผู้เ้รียนฟัง  ดู  อ่าน นิทาน เร่ืองสั้น 
บทความ เอกสาร หนงัสือ ข่าว เหตุการณ์ บท
ร้อยกรอง  อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้พดู เขียน
ส่ือสารเร่ืองท่ีฟัง อ่าน 
 

-  แบบประเมินการพดู 
-  แบบประเมินการเขียน 

ผ่าน : 
-พดูโนม้นา้ว เชิญชวนและแสดงความ
คิดเห็นใหม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
ประโยชนต่์อส่วนรวมมีเหตุผล มีมารยาท
ในการพดู พดูได ้ตรงประเดน็ ใชภ้าษาได้
อยา่งถกูตอ้ง  
- เขียนโนม้นา้ว เชิญชวนและแสดงความ
คิดเห็นใหม่จากเร่ืองท่ีฟัง ดู อ่าน โดยใช้
ภาษาเขียนท่ีถกูตอ้ง    มีเหตุมีผลท่ีเป็น
ประโยชนต่์อส่วนรวม และมีมารยาท 



๙๓ 

๑.๒  คณติศาสตร์ 
 ๑.๒.๑  คิดเลขเป็น 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และ ทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

คิดเลขเป็น ป. ๑ บวกและลบจ านวนนบัไม่
เกิน ๑๐๐ และ๐ และ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

การทดสอบการบวกและลบจ านวนนบัไม่
เกิน ๑๐๐  และ๐ และแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบแสดงวิธีท าการบวกและลบ
จ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ และ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ผ่าน : แสดงวิธีท าและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง
ตามสถานการณ์ท่ีก าหนดร้อยละ ๖๐ ข้ึน
ไป  

คิดเลขเป็น ป.๒ บวกและลบจ านวนนบัไม่
เกิน๑,๐๐๐  และ ๐  คูณ
จ านวนหน่ึงหลกักบั
จ านวนไม่เกินสองหลกั 
หารตวัหารและผลหารมี
หน่ึงหลกั และแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

ทดสอบบวกและลบจ านวนนบัไม่เกิน๑,๐๐๐  
และ ๐  คูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่
เกินสองหลกั หารตวัหารและผลหารมีหน่ึง
หลกั และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบแสดงวิธีท าการบวกและลบ
จ านวนนบัไม่เกิน๑,๐๐๐  และ ๐  คูณ
จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสอง
หลกั หารตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั 
และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ผ่าน : แสดงวิธีท าและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 

คิดเลขเป็น ป. ๓ บวกและลบจ านวนนบัไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คูณ
จ านวนสองหลกักบั
จ านวนสองหลกัหารตวัตั้ง
ไม่เกินส่ีหลกั ตวัหารมี
หน่ึงหลกัและแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ 

ทดสอบการบวกและลบจ านวนนบัไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ คูณจ านวนสองหลกักบั
จ านวนสองหลกั หารตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกั 
ตวัหารมีหน่ึงหลกัและแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบแสดงวิธีท าการบวกและลบ
จ านวนนบัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คูณ
จ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกัหาร
ตวัตั้งไม่เกินส่ีหลกั ตวัหารมีหน่ึงหลกั
และแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

ผ่าน :  แสดงวธีิท าและหาค าตอบได้
ถกูตอ้งร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

 



๙๔ 

๑.๒.๒ คิดเลขคล่อง 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

คิดเลขคล่อง ป. ๖ บวก  ลบ  คูณ และหาร 
จ านวนนบั เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่งและแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

ทดสอบการบวก  ลบ  คูณ และหารจ านวนนบั 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งและ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 

แบบทดสอบแสดงวิธีท าการบวก  ลบ  คูณ 
และหาร จ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยม 
ไม่เกินสามต าแหน่งและแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

ผ่าน : แสดงวิธีท าและหาค าตอบไดถ้กูตอ้ง
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

๑.๓  ทกัษะการคิด 
๑.๓.๑  ทกัษะการคิดขั้นพืน้ฐาน 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การคิด 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ป.๑ ทกัษะการสงัเกต และ
ทกัษะการจดักลุ่ม 

๑.  ใหผู้เ้รียนสงัเกตรูปภาพผลไม ้หรือสตัว ์
ฯลฯ   แลว้ใหผู้เ้รียนจดักลุ่ม รูปภาพ  ผลไม ้
หรือสตัวฯ์ลฯ  พร้อมกบับอกเหตุผลในการ
จดักลุ่ม  หรือ 
๒.  จดัวสัดุหรือส่ิงของใหผู้เ้รียนสงัเกต แลว้
ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มวสัดุหรือส่ิงของ พร้อมกบั
บอกเหตุผลในการจดักลุ่ม  โดยมีครูคอย
สงัเกตการจดักลุ่ม และการอธิบายเหตุผลใน
การจดักลุ่มของผูเ้รียน ฯลฯ 

-   แบบทดสอบ 
-  แบบบนัทึกการสงัเกตจดักลุ่ม และ
บอกเหตุผลการจดักลุ่ม 
    

ผ่าน : 
ผูเ้รียนจดักลุ่ม และบอกเหตุผลไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสม  
หมายเหตุ เกณฑก์ารประเมินอาจจะ
จดัเป็นระดบัคุณภาพกไ็ดถ้า้หากมีการจดั
กลุ่มหรือบอกเหตุผลหลายรายการ เช่น   
ถา้หากมีการสงัเกตแลว้สามารถจดักลุ่ม
และบอกเหตุผลได ้๖ รายการ อาจก าหนด
เกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
ระดบั ๑ จดักลุ่ม แต่บอกเหตุผลไม่ได ้
ระดบั ๒  จดักลุ่มและบอกเหตุผลได ้ 
                ๑ – ๒  รายการ (ผา่น) 
ระดบั ๓  จดักลุ่มและบอกเหตุผลได ้  
                ๓ – ๔  รายการ 
ระดบั ๔  จดักลุ่มและบอกเหตุผลได ้  
                ๕ - ๖ รายการ 
 
 



๙๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การคิด 
พ้ืนฐาน 

ป.๒ ทกัษะการเปรียบเทียบ 
และทกัษะ 
การจ าแนก 
 

๑. ใหผู้เ้รียนสงัเกตรูปภาพวสัดุ หรือส่ิงของ 
ฯลฯ ท่ีมีขนาดต่างกนัแลว้ใหน้กัเรียน
เปรียบเทียบขนาดหรือความสูงและจ าแนก
รูปภาพวสัดุหรือส่ิงของ ฯลฯ  ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนั หรือคลา้ยกนัพร้อมกบับอกเหตุผล   
หรือ 
๒. ใหน้กัเรียนสงัเกตวสัดุหรือส่ิงของ ซ่ึงวสัดุ
หรือส่ิงของท่ีน ามาใหน้กัเรียนสงัเกต เป็น
วสัดุหรือส่ิงของชนิดเดียวกนั เช่น กอ้นหิน  
ใบไม ้  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ แต่มีขนาดหรือมี
ความสูงหรือความยาวต่างกนั แลว้ใหผู้เ้รียน 
เปรียบเทียบขนาดหรือความสูงหรือความยาว  
จากนั้นใหผู้เ้รียนจ าแนกส่ิงของท่ีไม่
เหมือนกนั หรือแตกต่างกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่
พร้อมกบัอธิบายเหตุผล  การจ าแนก ครู
สงัเกต การเปรียบเทียบและการจ าแนกของ
ผูเ้รียน ฯลฯ 

-   แบบทดสอบ 
-  แบบบนัทึก 
การสงัเกต 
การเปรียบเทียบ  
และการจ าแนก 
    

ผ่าน : 
ผูเ้รียนเปรียบเทียบ หรือจ าแนก และบอก
เหตุผลไดถู้กตอ้ง และเหมาะสม  
หมายเหตุ 
เกณฑก์ารประเมินอาจจะจดัเป็นระดบั
คุณภาพกไ็ด ้ ถา้หากมีการเปรียบเทียบ  
หรือจ าแนกแลว้บอกเหตุผลหลายรายการ 
เช่น ถา้หากมีการสงัเกตแลว้สามารถ
เปรียบเทียบ หรือจ าแนก แลว้บอกเหตุ
ผลได ้๘ รายการ อาจก าหนดเกณฑก์าร
ประเมิน ดงัน้ี 
ระดบั ๑ เปรียบเทียบหรือจ าแนกแต่บอก
เหตุผลไม่ได ้
ระดบั ๒  เปรียบเทียบ หรือจ าแนกแลว้
บอกเหตุผลได ้ ๑ – ๓  รายการ (ผา่น) 
ระดบั ๓  เปรียบเทียบ หรือจ าแนกแลว้
บอกเหตุผล ได ้ ๔ – ๕ รายการ 
ระดบั ๔  เปรียบเทียบ หรือจ าแนก แลว้
บอกเหตุผล ได ้๖ - ๘ รายการ 
 



๙๗ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การคิด 
พ้ืนฐาน 

ป.๓ ทกัษะ 
การรวบรวม 
ขอ้มลู และทกัษะ 
การเช่ือมโยง 

๑.  ใหผู้เ้รียนวางแผน/ออกแบบ ก าหนด
จุดประสงค ์ วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และ
น าเสนอขอ้มลูจากสถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให ้
๒.  ใหผู้เ้รียนเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
กนัและบอกความหมายของขอ้มลู โดยอาศยั
ความรู้ และประสบการณ์เดิมของตนเอง 
พร้อมกบัอธิบายเหตุผลประกอบ 

แบบทดสอบ 
สถานการณ์ปฏิบติัจริง 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน : 
-ผูเ้รียนวางแผน/ออกแบบ ก าหนด
จุดประสงค ์ วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
และน าเสนอขอ้มลูไดเ้หมาะสมตาม
ประเดน็ท่ีก าหนด  
-ผูเ้รียนเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
และบอกความหมายและอธิบายเหตุผล
ของขอ้มลูไดเ้หมาะสม 

ทกัษะ 
การคิด 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ป.๖ ทกัษะการสรุปอา้งอิง และ
ทกัษะการน าความรู้ 
ไปใช ้
 

๑. ประเมินทกัษะการสรุป  อา้งอิง โดยการ
ก าหนดสถานการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ จาก
หนงัสือพิมพ ์ขอ้ความจากโฆษณา แลว้ให้
ผูเ้รียน  สรุปความเป็นไปได ้พร้อมกบัสรุป
ขอ้อา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 
๒.  ก าหนดเน้ือหาหรือเร่ืองราวใหผู้เ้รียนอ่าน 
แลว้ใหผู้เ้รียนสรุป และบอกวิธีการท่ีจะ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยการต่อยอดจาก
เน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีอ่าน 

๑.  แบบทดสอบการสรุปอา้งอิง 
๒.  แบบทดสอบการน าความรู้ ไปใช ้

ผ่าน : 
-สรุปสถานการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ  และ
มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลูไดเ้หมาะสม 
-สรุปและบอกวิธีการน าขอ้สรุปจาก
สถานการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสม  

 

 

 



๙๘ 

๑.๓.๒  ทกัษะการคิดข้ันสูง 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถและทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะการคิด 
ขั้นสูง 

ม.๑ ทกัษะการวิเคราะห์  
ทกัษะการประเมิน และ
ทกัษะการสรุปความ
คิดเห็น 
 

๑.  ประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยการ
ก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รียน แลว้ตั้งค าถาม
ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์  
๒.   ก าหนดสถานการณ์หรือค าถามแลว้ให้
ผูเ้รียนประเมินหรือตดัสิน 
๓.  ก าหนดสถานการณ์ใหผู้เ้รียนแลว้ตั้ง
ค าถามใหผู้เ้รียนสรุปและพร้อมกบัอธิบาย
เหตุผล 

แบบทดสอบสถานการณ์ 
 

ผ่าน : 
๑.วิเคราะห์ขอ้มลูจากสถานการณ์ได้
เหมาะสม  
๒.สรุปและอธิบายเหตุผลไดเ้หมาะสม  

ทกัษะการคิด 
ขั้นสูง 

ม.๔- 
ม.๖ 

ทกัษะการคิดแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ 
 

ประเมินทกัษะการคิดแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยการก าหนดสถานการณ์ให้
ผูเ้รียนแกปั้ญหา 
โดยเนน้การแกปั้ญหาเชิงบวก 
ท่ีเป็นวิธีการท่ีสร้างสรรค ์และมีความเป็นไป
ไดใ้นการน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง 

แบบทดสอบสถานการณ์ท่ีเนน้ การคิด
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

ผ่าน : 
ผูเ้รียนแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ดเ้หมาะสมอยา่งสร้างสรรค ์
และมีความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง  

 

 



๙๙ 

๑.๔  ทกัษะชีวติ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

อยูร่่วมกนักบั
เพ่ือนอยา่งมี
ความสุข 

ป.๑ เขา้ใจอารมณ์ของตนเอง
และผูอ่ื้น  ปฏิบติัตามกฎ 
ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั 

สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในชั้นเรียนและ 
ในโรงเรียนท่ีแสดงถึงความเขา้ใจในอารมณ์
ของตนเองและผูอ่ื้น  และพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลง
ในการอยูร่่วมกนั 

แบบบนัทึก  การสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน ผ่าน :  
- ผูเ้รียนเขา้ใจอารมณ์ของตนเองไม่ระบาย 
อารมณ์ตนเองในทางระรานผูอ่ื้น 
-ผูเ้รียนเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นไม่ซ ้ าเติม   
ย ัว่ยอุารมณ์ทางลบ 
- ปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนั

อยา่งสม ่าเสมอ 

รักและเห็น
คุณค่า 

ในตนเอง 

ป.๒ แสดงความสามารถของ
ตนเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ ช่ืนชม
ในความส าเร็จของตนเอง
และผูอ่ื้น และเลือกเขา้
ร่วมกิจกรรมตามความ
สนใจ 

- จดัโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเขา้ร่วมกิจกรรม
ตามความสนใจ  แลว้ใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลงานจากกิจกรรมนั้น ใหเ้พ่ือนๆ ไดรั้บรู้
และช่ืนชม 
- สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงถึงการ
รับรู้ ช่ืนชมในความส าเร็จของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

แบบบนัทึก  การสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน ผ่าน :  
- ผูเ้รียนสามารถน าเสนอผลงานของตนให้
ผูอ่ื้นรับรู้ ช่ืนชม ในความส าเร็จ 



๑๐๐ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ใชภ้าษาพดู  
ภาษากายท่ีไม่
ก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ 
 

ป.๓ เป็นผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีดี  ใช้
ภาษาพดู  ภาษากาย ท่ีท า
ใหผู้อ่ื้นผอ่นคลาย สบาย
ใจ ไม่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้หรือรุนแรง 

สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในชั้นเรียนและ 
ในโรงเรียนท่ีแสดงถึงการเป็นผูพ้ดูและผูฟั้งท่ี
ดี  ใชภ้าษาพดู  ภาษากาย ท่ีท าใหผู้อ่ื้นผอ่น
คลาย สบายใจ ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือ
รุนแรง 

แบบบนัทึก  การสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน ผ่าน :  
- ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู ้
พดูและผูฟั้งท่ีดี  ใชภ้าษาพดู  ภาษากาย ท่ี
ท าใหผู้อ่ื้นผอ่นคลาย สบายใจ ไม่ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้หรือรุนแรง 

ประเมิน
สภาพอารมณ์
และจดัการกบั
อารมณ์ของ
ตนเองอยา่ง
สร้างสรรค ์

ป.๖ รู้เท่าทนัและสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได ้

สงัเกตพฤติกรรม  การควบคุมอารมณ์ของ
ผูเ้รียนในสถานการณ์ท่ีบีบคั้นใหเ้กิดอารมณ์
ต่างๆ 

แบบบนัทึก  การสงัเกตพฤติกรรมการ
ควบคุมอารมณ์ของผูเ้รียน 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ 
ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
- ผูเ้รียนสามารถระบายอารมณ์ดว้ยวิธีการ

ท่ีเหมาะสม ไม่เกิดโทษกบัตนเองและผูอ่ื้น 

มีจิตอาสา
ช่วยเหลือ 
ผูอ่ื้นได ้

 

ม.๑ 
 

อาสาหรือสมคัรใจ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความ
เตม็ใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการร่วม
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน ์

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
เตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
- ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความมุ่งมัน่
ตั้งใจ 



๑๐๑ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

จดัการและยติุ
ความขดัแยง้
อยา่งสนัติวิธี 
มองโลกใน 
แง่ดีและแก ้
ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์
คน้พบจุดเด่น
จุดดอ้ยของ
ตนเองเพ่ือตั้ง 
เป้าหมายใน

ชีวิต 

ม.๔-
ม.๖ 

รักและภาคภูมิใจใน
ตนเอง  สามารถคน้พบ
จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง  
ยอมรับในความแตกต่าง
ทางความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมของตนเอง
และผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ 

ส ารวจทกัษะชีวิตส าหรับผูเ้รียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในดา้น 
- ความรักและภาคภูมิใจในตนเอง   
- จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 
- การยอมรับในความแตกต่างทางความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น 

แบบส ารวจทกัษะชีวิตส าหรับผูเ้รียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนตอบแบบส ารวจไดค้ะแนนร้อยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

๑.๖  การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ใช ้
คอมพิวเตอร์
ช่วยประมวล 
ผลขอ้มลู 
ใหเ้ป็นสาร 
สนเทศ 
เอกสาร
แนะน า
ช้ินงาน 

และสไลด ์
น าเสนอ

ขอ้มลู อยา่งมี
จิตส านึกและ
ความรับผิด 

ชอบ 
 

ม.๑  ความสามารถในการน า
แนวความคิด หลกัการ 
เทคนิค ความรู้  วิธีการ 
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานและ
แสวงหาความรู้
ความสามารถในการน า
ความรู้ และกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีมาใชใ้น
การท างาน 

 ก าหนดช้ินงานแลว้ใหน้กัเรียนแสดง
ความสามารถในการน าแนวความคิดหลกัการ 
เทคนิค ความรู้  วิธีการ กระบวนการทาง
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานและแสวงหาความรู้ 
ความสามารถในการน าความรู้ และ
กระบวนการทางเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ท างานแลว้ครูสงัเกตการน าเสนอช้ินงาน 
 

- แบบประเมิน 
การน าเสนอผลงาน 
 
 

ผ่าน : 
๑. ความรู้ทางเทคโนโลยี 
-น าความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้น
การสร้างผลงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แต่ไม่
เหมาะสม 
๒.กระบวนการทางเทคโนโลยี 
- มีการก าหนดขั้นตอนในการสร้างผลงาน 
โดยมีการรวบรวมขอ้มูล เลือกวิธีการ
ออกแบบ ลงมือปฏิบติั ทดสอบและ
ประเมินผล 



๑๐๓ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ใช้
คอมพิวเตอร์

ในการ
ประมวลผล
ขอ้มลูใหเ้ป็น
สารสนเทศ
เพ่ือการ

ตดัสินใจ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
น าเสนองาน 
และใช้

คอมพิวเตอร์
สร้างช้ินงาน
หรือโครงงาน

อยา่งมี
จิตส านึกและ
รับผิดชอบ 

ม.๔-
ม.๖ 

 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็น
สารสนเทศเพ่ือการ
ตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองาน 
และใชค้อมพิวเตอร์สร้าง
ช้ินงานหรือโครงงาน
อยา่งมีจิตส านึกและ
รับผิดชอบ 
 
 

ก าหนดช้ินงานแลว้ใหผู้เ้รียนแสดง
ความสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศเพ่ือการ
ตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอ
งาน และใชค้อมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือ
โครงงานอยา่งมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
 

- แบบประเมินการน าเสนอ ผลงาน 
 
 

ผ่าน : 
๑.ความรู้ทางเทคโนโลยี 
-น าความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้น
การสร้างผลงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แต่                
ไม่เหมาะสม 
๒.กระบวนการทางเทคโนโลยี 
-มีการก าหนดขั้นตอนในการสร้างผลงาน 
โดยมีการรวบรวมขอ้มูล เลือกวิธีการ
ออกแบบ ลงมือปฏิบติั ทดสอบและ
ประเมินผล 
 



๑๐๔ 

1.8 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

การแสวง 
หาความรู้ 
ดว้ยตนเอง 

 

ม.๑ ศึกษาคน้ควา้หาความรู้สืบ 
คน้ขอ้มลูจากแหล่ง ขอ้มลู
ท่ีหลากหลายตามความ
สนใจและความถนดั 

สงัเกตการศึกษาคน้ควา้ และ 
การบนัทึกขอ้มลูจากการหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
ตามความสนใจและความถนดัของตนเอง 

แบบสงัเกตการศึกษาคน้ควา้และการ
บนัทึกขอ้มลู 

ผา่น : 
ศึกษาคน้ควา้ และบนัทึกขอ้มลูจาก 
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  ตั้งแต่ ๒ แหล่งเรียนรู้
เป็นตน้ไป 

การแสวง 
หาความรู้ 
ดว้ยตนเอง
เพ่ือการ
แกปั้ญหา 

ม.๔-
ม.๖ 

สืบคน้ขอ้มลูจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม/
ชมรม  ท่ีตนเองสนใจ 
อยา่งต่อเน่ืองมีเครือข่าย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และมี
ผลงาน/โครงงานเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

-  สงัเกตการสืบคน้ขอ้มลูจาก แหล่งเรียนรู้ท่ี
ตนเองสนใจ 
-  สงัเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรมท่ี
ตนเองสนใจ 
-  ประเมินการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
-  ประเมินผลงาน/โครงงาน 

 

 

 

-  แบบสงัเกตการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีตนเองสนใจ 
-  แบบสงัเกตการเขา้ร่วม กิจกรรม 
ชุมนุม/ชมรม ท่ีตนเองสนใจ 
-  แบบประเมินผลงาน/โครงงาน 

การสืบคน้ขอ้มลู 
ผา่น  :  ศึกษาคน้ควา้ และบนัทึกขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ แหล่งเรียนรู้
เป็นตน้ไป  
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
ผา่น  :   เขา้ร่วมกิจกรรม ชุมนุม/ชมรมท่ี
ตนเองเลือกร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป    
ประเมินการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
ผา่น  :   มีการสร้างเครือข่าย และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผลงาน/โครงงาน 
ผา่น  :   ผลงานสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีศึกษา 
และสร้างสรรค ์ 
สรุป 
ผา่น  :    หากผา่นทั้ง  ๔  กิจกรรม  



๑๐๕ 

๑.๙ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะการฟัง ม. ๔ 
 

- ฟังและปฏิบติัตาม
ค าแนะน า, วิธีการท่ีมี
หลายขั้นตอน 
- บอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบัขอ้มลูจากบท
สนทนาท่ีฟังผา่นส่ือต่าง 
ๆ 
 

- ใหผู้เ้รียนฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า, 
วิธีการท่ีมีหลายขั้นตอน   
- ครูสงัเกตการปฏิบติัของผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาผา่นส่ือต่าง ๆ  แลว้
เขียนบอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มลูจาก
บทสนทนาท่ีฟัง   
- ครูตรวจผลงานการเขียนบอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบัขอ้มลูจากบทสนทนาท่ีผูเ้รียนฟัง   

- แบบบนัทึก  การสงัเกต  การปฏิบติั
ตามค าแนะน า, วิธีการท่ีมีหลายขั้นตอน  
และเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มลูจาก
บทสนทนาท่ีนกัเรียนฟัง  และเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนปฏิบติัตามค าแนะน า, วิธีการท่ีมี
หลายขั้นตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
- ผูเ้รียนบอกใจความส าคญั เรียงล าดบั
ขอ้มลูจากบทสนทนาท่ีนกัเรียนฟังไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ทกัษะการฟัง ม. ๕ 
 

บอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบั วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ ขอ้มลูจาก 
บทสนทนาท่ีฟังผา่นส่ือ
ต่าง ๆ   
 

-ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาผา่นส่ือต่าง ๆ  แลว้
เขียนบอกใจความส าคญั เรียงล าดบั วิเคราะห์
และเปรียบเทียบขอ้มูลจากบทสนทนาท่ีฟัง   
- ครูตรวจผลงานการเขียนบอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบั วิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มลู
จาก บทสนทนาท่ีผูเ้รียนฟัง   

แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความส าคญัเรียงล าดบั วิเคราะห์
และเปรียบเทียบขอ้มูลจากบทสนทนาท่ี
ผูเ้รียนฟัง และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนสามารถบอกใจความส าคญั
เรียงล าดบั วิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มลู
จากบทสนทนาท่ีนกัเรียนฟังไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง   

ทกัษะการฟัง ม. ๖ บอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบัขอ้มลู และสรุป
ความจากบทสนทนาท่ีฟัง
ผา่นส่ือต่าง ๆ   
 

- ใหผู้เ้รียนฟัง บทสนทนาผา่นส่ือต่าง ๆ  แลว้
เขียนบอกใจความส าคญั เรียงล าดบัขอ้มลู
และสรุปความจาก บทสนทนาท่ีฟัง   
- ครูตรวจผลงานการเขียนบอกใจความส าคญั 
เรียงล าดบัขอ้มลูและ   สรุปความจากบท
สนทนาท่ีฟัง   

แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
บอกใจความส าคญัเรียงล าดบัขอ้มลูและ
สรุปความจากบทสนทนาท่ีฟัง  และ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนสามารถบอกใจความส าคญั
เรียงล าดบัขอ้มลู  และสรุปความจากบท
สนทนาท่ีฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   



๑๐๖ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะการพดู ม. ๔ 
 

- สนทนา  เล่าเร่ืองหรือ
เหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการฟัง/
อ่าน/ประสบดว้ยตนเอง 
- อธิบายวิธีการท่ีมีหลาย
ขั้นตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

- ใหผู้เ้รียนพดูสนทนา  เล่าเร่ืองหรือ
เหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการฟัง/อ่าน/ประสบดว้ย
ตนเอง  
- ครูสงัเกตการพดูของผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนพดูอธิบายวิธีการท่ีมีหลายขั้นตอน 
- ครูสงัเกตการพดูของผูเ้รียน 

- แบบบนัทึก  การสงัเกตการพดูของ
ผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
- แบบบนัทึก  การสงัเกตการพดูของ
ผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนพดูสนทนา  เล่าเร่ืองหรือ
เหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการฟัง/อ่าน/ประสบ
ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้งตาม
หลกัการพดู     
- ผูเ้รียนพดูอธิบายวิธีการท่ีมีหลายขั้นตอน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ชดัเจนถกูตอ้งตามหลกั     
การพดู     

ทกัษะการพดู ม. ๕ 
 

สนทนา แสดงความเห็น 
อภิปราย ส่ิงท่ีอยูใ่นความ
สนใจ โดยใชป้ระโยคท่ีมี
โครงสร้างซบัซอ้นได้
อยา่งต่อเน่ืองและให้
เหตุผลประกอบ 

- ใหผู้เ้รียนพดูสนทนา แสดงความเห็น 
อภิปราย ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยใช้
ประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น 
- ครูสงัเกตการพดูของผูเ้รียน 
 

- แบบบนัทึก  การสงัเกตการพดูของ
ผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนพดูสนทนา แสดงความเห็น 
อภิปราย ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยใช้
ประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและใหเ้หตุผลประกอบ 

ทกัษะการพดู ม. ๖ สนทนา  แสดงความเห็น 
โตแ้ยง้ ส่ิงท่ีอยูใ่นความ
สนใจ โดยใชป้ระโยคท่ีมี
โครงสร้างซบัซอ้นได้
อยา่งต่อเน่ืองและให้
เหตุผลประกอบอยา่ง
สร้างสรรค ์

- ใหผู้เ้รียนพดูสนทนา แสดงความเห็น 
โตแ้ยง้ ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยใชป้ระโยค
ท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น 
- ครูสงัเกตการพดูของผูเ้รียน 
 

- แบบบนัทึก  การสงัเกตการพดูของ
ผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนพดูสนทนา แสดงความเห็น 
โตแ้ยง้ ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยใช้
ประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและใหเ้หตุผลประกอบอยา่ง
สร้างสรรค ์



๑๐๗ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การอ่าน 

ม. ๔ - อ่านออกเสียงไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัเกณฑท์างภาษา
และสอดคลอ้งกบับทอ่าน 
- ระบุใจความส าคญั 
รายละเอียด ล าดบั
เหตุการณ์ จากประเดน็ 
ข่าวและส่ือจริงท่ีเป็น
ภาษาองักฤษง่าย ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

- ใหผู้เ้รียนอ่านออกเสียงบทอ่านท่ีก าหนด 
- ครูสงัเกตการอ่านออกเสียงของผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนอ่านข่าวท่ีเป็นภาษาองักฤษง่าย ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศแลว้เขียนระบุใจความ
ส าคญั รายละเอียด ล าดบัเหตุการณ์ 
 - ครูตรวจผลงานการเขียนของผูเ้รียนท่ีระบุ
ใจความส าคญั รายละเอียด ล าดบัเหตุการณ์
จากข่าวท่ีอ่าน 

- แบบบนัทึก  การสงัเกตการอ่านออก
เสียงของผูเ้รียน และเกณฑก์ารให้
คะแนน (Rubrics) 
- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
ของผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑท์างภาษาและสอดคลอ้งกบับท
อ่าน  
- ผูเ้รียนระบุใจความส าคญั รายละเอียด 
ล าดบัเหตุการณ์ จากข่าวท่ีอ่านไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ทกัษะ 
การอ่าน 

ม. ๕ แยกแยะขอ้เทจ็จริงและ
ความคิดเห็น, วิเคราะห์
ขอ้มลูจากส่ือภาษาองักฤษ
อยา่งหลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

- ใหผู้เ้รียนอ่านจากส่ือภาษาองักฤษทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงและความ
คิดเห็น  แลว้เขียนแสดงถึงการแยกแยะ
ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น, วิเคราะห์ขอ้มลู
จากส่ิงท่ีอ่าน 
 - ครูตรวจผลงานการเขียนของผูเ้รียนท่ีแสดง
ถึงการแยกแยะขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น, 
วิเคราะห์ขอ้มลูจากส่ิงท่ีอ่าน 
 
 

- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
ของผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนแยกแยะขอ้เทจ็จริงและความ
คิดเห็น, วิเคราะห์ขอ้มลูจากส่ิงท่ีอ่านได้
อยา่งถกูตอ้ง 
 



๑๐๘ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การอ่าน 

ม. ๖ 
 

วิเคราะห์และสรุปขอ้มลู
จากส่ือภาษาองักฤษอยา่ง
หลากหลายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ใหผู้เ้รียนอ่านจากส่ือภาษาองักฤษทั้งในและ
ต่างประเทศ แลว้เขียนแสดงถึงการวิเคราะห์
และสรุปขอ้มลูจากส่ิงท่ีอ่าน 
 - ครูตรวจผลงานการเขียนของผูเ้รียนท่ีแสดง
ถึงการวิเคราะห์และสรุปขอ้มลูจากส่ิงท่ีอ่าน 
 

- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
ของผูเ้รียน และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(Rubrics) 
 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนวิเคราะห์และสรุปขอ้มลูจากส่ิงท่ี
อ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

ทกัษะ 
การเขียน 

ม. ๔ 
 

- เขียนความเรียงบรรยาย
เร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ี
ประทบัใจ   
- เขียนบนัทึกประจ าวนั 
ไปรษณียบตัร ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
จดหมายส่วนตวัโดยใช้
ประโยคความเดียวและ
ประโยคความผสม  
 

- ใหผู้เ้รียนเขียนความเรียงบรรยายเร่ืองราว
และเหตุการณ์ท่ีประทบัใจ     
 - ครูตรวจผลงานการเขียนความเรียงของ
ผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนเขียนบนัทึกประจ าวนั 
ไปรษณียบตัร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-
mail)  จดหมายส่วนตวัโดยใชป้ระโยคความ
เดียวและประโยคความผสม  
- ครูตรวจผลงานการเขียนบนัทึกประจ าวนั 
ไปรษณียบตัร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-
mail)  จดหมายส่วนตวัของผูเ้รียน 
 
 
 
 

- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
ความเรียงของผูเ้รียนและเกณฑก์ารให้
คะแนน (Rubrics) 
- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
บนัทึกประจ าวนั ไปรษณียบตัร 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
จดหมายส่วนตวัของผูเ้รียนและเกณฑ์
การใหค้ะแนน (Rubrics) 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนเขียนความเรียงบรรยายเร่ืองราว
และเหตุการณ์ท่ีประทบัใจโดยใชภ้าษา
ถกูตอ้ง  เขา้ใจง่าย  ล  าดบัเร่ืองราว 
เหตุการณ์ไดช้ดัเจน น่าสนใจ  
- ผูเ้รียนเขียนบนัทึกประจ าวนั 
ไปรษณียบตัร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-
mail)  จดหมายส่วนตวัโดยใชป้ระโยค
ความเดียวและประโยคความผสมไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  กระชบั ไดส้าระชดัเจน  



๑๐๙ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การเขียน 

ม. ๕ 
 

- เขียนความเรียงเก่ียวกบั
เร่ืองราวและเหตุการณ์
โดยแสดงขอ้สนบัสนุน
และขอ้โตแ้ยง้อยา่งมี
เหตุผล   
- เขียนจดหมายส่วนตวั 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E-mail)  โดยใชป้ระโยค
ความเดียว ประโยคความ
ผสม และประโยคความ
ซอ้น  

- ใหผู้เ้รียนเขียนความเรียงบรรยายเร่ืองราว
และเหตุการณ์โดยแสดงขอ้สนบัสนุนและขอ้
โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล   
 - ครูตรวจผลงานการเขียนความเรียงของ
ผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนเขียนจดหมายส่วนตวั ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  โดยใชป้ระโยค
ความเดียว ประโยคความผสม และประโยค
ความซอ้น  
- ครูตรวจผลงานการเขียนจดหมายส่วนตวั 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  ของผูเ้รียน 

- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
ความเรียงของผูเ้รียนและเกณฑก์ารให้
คะแนน (Rubrics) 
- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
จดหมายส่วนตวั ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  ของผูเ้รียนและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนเขียนความเรียงบรรยายเร่ืองราว
และเหตุการณ์โดยแสดงขอ้สนบัสนุนและ
ขอ้โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  ใชภ้าษาถกูตอ้ง  
เขา้ใจง่าย  ล  าดบัเร่ืองราว เหตุการณ์ได้
ชดัเจน น่าสนใจ  
- ผูเ้รียนเขียนจดหมายส่วนตวั ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์      (E-mail)  โดยใช้
ประโยคความเดียว ประโยคความผสม 
และประโยคความซอ้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
กระชบั ไดส้าระชดัเจน  



๑๑๐ 

จุดเน้น ช้ัน ความสามารถ และทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ทกัษะ 
การเขียน 

ม. ๖ 
 

- เขียนสรุปความ เขียน
บทวิจารณ์จากบทอ่านท่ี
ตดัตอนจากส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
-เขียนจดหมายสมคัรงาน 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  
(E-mail) โดยใชป้ระโยค
ความเดียว ประโยคความ
ผสม และประโยคความ
ซอ้น  
 
 
 

- ใหผู้เ้รียนเขียนสรุปความ เขียนบทวิจารณ์ 
จากบทอ่านท่ีตดัตอน  จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละ       
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
- ครูตรวจผลงานการเขียนสรุปความ เขียนบท
วิจารณ์ของผูเ้รียน 
- ใหผู้เ้รียนเขียนจดหมายสมคัรงาน ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  โดยใชป้ระโยค
ความเดียว ประโยคความผสม และประโยค
ความซอ้น  
- ครูตรวจผลงานการเขียนจดหมายสมคัรงาน 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ของผูเ้รียน 

- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
สรุปความ เขียนบทวิจารณ์ของผูเ้รียน
และเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 
- แบบบนัทึก  การตรวจผลงานการเขียน
จดหมายสมคัรงาน ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  ของผูเ้รียนและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) 

ผ่าน :  
- ผูเ้รียนเขียน สรุปความ เขียนบทวิจารณ์
จากบทอ่านท่ีตดัตอนจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดถ้กูตอ้งตรงประเดน็
ของบทอ่าน  โดยใชภ้าษาถกูตอ้ง  เขา้ใจ
ง่าย  มีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของบทอ่าน 
- ผูเ้รียนเขียนจดหมายสมคัรงาน ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  โดยใชป้ระโยค
ความเดียว ประโยคความผสม และ
ประโยคความซอ้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
กระชบั ไดส้าระชดัเจน  

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึผลการประเมินตามจุดเน้นการพฒันาผู้เรียนรายบุคคลระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ช่ือ ……………………….…..…..…… สกุล ……………………....…..……… 
 เลขท่ี ………………………...…. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี……………..………….. 

 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.  อ่านออก    
๒.  เขียนได ้    
๓.  คิดเลขเป็น    
๔.  ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน    
๕.  ทกัษะชีวติ    
๖.  การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์    

 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเนน้ท่ีพฒันาคุณภาพไดต้ามเกณฑ์  ไดแ้ก่ แนวทางในการส่งเสริม 
จุดเนน้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาใหไ้ดคุ้ณภาพตาม

เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
แนวทางในการพฒันา 

                  
 

 
ลงช่ือ……………….……………………… ครูประจ าชั้น 
        (                                                ) 
                     ผูบ้นัทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึผลการประเมินตามจุดเน้นการพฒันาผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ช่ือ ………..……….……………... สกุล ………………….………………. 
 เลขท่ี ………….…. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี …….………….………………. 

 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.  อ่านคล่อง    
๒.  เขียนคล่อง    
๓.  คิดเลขคล่อง    
๔.  ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน    
๕.  ทกัษะชีวติ    
๖.  การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์    

 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเนน้ท่ีพฒันาคุณภาพไดต้ามเกณฑ์  ไดแ้ก่ แนวทางในการส่งเสริม 
จุดเนน้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาใหไ้ดคุ้ณภาพตาม

เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
แนวทางในการพฒันา 

 
 

 
 

ลงช่ือ……………….……………………… ครูประจ าชั้น 
        (                                                ) 
                     ผูบ้นัทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 (ตัวอย่าง) 

แบบบันทกึผลการประเมินตามจุดเน้นการพฒันาผู้เรียนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ช่ือ ………..……….……………... สกุล ………………….………………. 
 เลขท่ี ………….…. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี …….………….………………. 

 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ทกัษะการคิดขั้นสูง    
๒.  ทกัษะชีวติ    
๓.  การแกปั้ญหา    
๔.  การใชเ้ทคโนโลย ี    
๕.  รักการเรียนรู้    
๖.  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    
๗.  ภาษาองักฤษ    
๘. การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์    

 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเนน้ท่ีพฒันาคุณภาพไดต้ามเกณฑ์  ไดแ้ก่ แนวทางในการส่งเสริม 
จุดเนน้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาใหไ้ดคุ้ณภาพตาม

เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
แนวทางในการพฒันา 

 
 

 
ลงช่ือ……………….……………………… ครูประจ าชั้น 
        (                                                ) 
                     ผูบ้นัทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 



๑๑๔ 

 (ตัวอย่าง) 

แบบบันทกึผลการประเมินตามจุดเน้นการพฒันาผู้เรียนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ช่ือ ………..……….……………... สกุล ………………….………………. 
 เลขท่ี ………….…. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี …….………….………………. 

 

จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ทกัษะการคิดขั้นสูง    
๒.  ทกัษะชีวติ    
๓.  การแกปั้ญหา    
๔.  การใชเ้ทคโนโลยี    
๕.  รักการเรียนรู้    
๖.  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    
๗. การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์    

 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเนน้ท่ีพฒันาคุณภาพไดต้ามเกณฑ์  ไดแ้ก่ แนวทางในการส่งเสริม 
จุดเนน้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาใหไ้ดคุ้ณภาพตาม

เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
แนวทางในการพฒันา 

 
 

 
 

ลงช่ือ……………….……………………… ครูประจ าชั้น 
        (                                                ) 
                     ผูบ้นัทึกผลการประเมิน 

 
 



๑๑๕ 

๒.   ด้านคุณลกัษณะ 
 ๒.๑ การประเมินคุณลกัษณะทุกช่วงวยั          
       ๒.๑ .๑  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

รักชาติ  
ศาสน ์ 
กษตัริย ์

ทุก
ระดบั 

มีพฤติกรรมพึงประสงคท่ี์มีลกัษณะซ่ึง
แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย 
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ และแสดง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหา กษตัริย ์

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
สร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่งหลากหลาย
และใหผู้เ้รียนจดบนัทึกการกระท าท่ี
แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสน ์ 
กษตัริยแ์ต่ละคร้ังลงในแบบบนัทึก
ความดี 

-แบบบนัทึก 
-แบบประเมินระดบัคะแนน 

ผ่าน :  
-เขา้ร่วม ส่งเสริม สนบัสนุน
กิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี 
ปรองดองท่ีเป็นประโยชนต่์อ
โรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
-หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่ง ความ
เป็นชาติไทย 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทย 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ศรัทธา  ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

                                                    ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๑๗ 

๒.๑ .๒ ซ่ือสัตย์  สุจริต 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ซ่ือสตัย ์สุจริต ทุก
ระดบั 

ผูท่ี้ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยึด
หลกัความจริง ความ
ถกูตอ้งในการด าเนิน
ชีวิตมีความละอายและ
เกรงกลวัต่อการกระท า
ผิด 

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรมอยา่งหลากหลายและใหผู้เ้รียน
จดบนัทึกการกระท าท่ีแสดงออกถึงความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตแต่ละคร้ังลงในแบบบนัทึก 

-แบบบนัทึก 
-แบบประเมิน 
-ระดบัคะแนน 

ผ่าน :  
ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา ไม่ถือเอาส่ิงของ
หรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ สุจริต 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

ซ่ือสัตย ์ สุจริต 

ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๑๙ 

๒.๑ .๓ มีวนัิย  รับผดิชอบ 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

มีวินยั  
รับผิดชอบ 

ทุก
ระดบั 

ผูท่ี้ประพฤติตนตาม
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสงัคมเป็นปกติวิสยั 
ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
ปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ีของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี
ของกลุ่มและสงัคมดว้ย
ความตั้งใจพากเพียร
ละเอียด รอบคอบและมี
เหตุมีผลรวมทั้งยอมรับ
ผลแห่งการกระท านั้น 

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรมหรือสร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่ง
หลากหลายและใหผู้เ้รียนจดบนัทึกการกระท า
ท่ีแสดงออกถึงความมีวินยั รับผิดชอบแต่ละ
คร้ังลงในแบบบนัทึก 

-แบบบนัทึก 
-แบบประเมิน 
-ระดบัคะแนน 

ผ่าน :  
ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีของตนดว้ย
ความพากเพียร ความละเอียดรอบคอบ 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า 

 

 
 
 



๑๒๐ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมความมีวนัิย  รับผดิชอบ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

มีวนิยั  รับผดิชอบ 

ผูท่ี้ประพฤติตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป้นปกติ

วสิัยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ประพฤติตามบทบาทหนา้ท่ีของตนทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีของกลุ่มและสังคมดว้ยความตั้งใจ

พากเพียร ละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผล รวมทั้งยอมรับผลแห่งการกระท านั้น 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๒๑ 

๒.๑ .๔  มีจิตสาธารณะ 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

มีจิตสาธารณะ ทุก
ระดบั 

ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูใ้ห้
และช่วยเหลือผูอ่ื้น
แบ่งปันความสุขส่วน
ตนเพ่ือท าประโยชนแ์ก่
ส่วนรวม เขา้ใจ เห็นใจผู ้
ท่ีมีความเดือดร้อนอาสา
ช่วยเหลือสงัคม อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบติั
เพ่ือแกปั้ญหาหรือร่วม
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามให้
เกิดในชุมชนโดยไม่
หวงัส่ิงตอบแทน 

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรมหรือสร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่ง
หลากหลายและใหผู้เ้รียนจดบนัทึกการกระท า
ท่ีแสดงออกถึงการแบ่งปันความสุขส่วนตน 
การท าตนเป็นประโยชน ์การช่วยเหลือสังคม 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแต่ละคร้ังลงในแบบ
บนัทึก 

-แบบบนัทึก 
-แบบประเมิน 
-ระดบัคะแนน 

ผ่าน :  
แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์นและอ่ืนๆ และ
ช่วยแกปั้ญหาหรือสร้างความสุขใหก้บั
ผูอ่ื้น 

 

 
 
 
 



๑๒๒ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมความมีจิตสาธารณะ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

มีจิตสาธารณะ 

ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๒๓ 

๒.๒  การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะช่วงวยั 

 ๒.๒.๑  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๓  ใฝ่ดี 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ใฝ่ดี 
 

ป.๑ -
ม.๓ 

 

การมีพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงคเ์พ่ือการ
พฒันาตน ๓ ประการคือ 
รักสะอาด การพ่ึงตนเอง  
การรักษาศีล ๕ หรือ
หลกัธรรมของศาสนา 
ท่ีตนนบัถือ  

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย  ทั้งภายใน
สถานศึกษา กระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม  
หรือสร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่งหลากหลายและ 
ใหน้กัเรียนจดบนัทึกการกระท าความดีแต่ละ
คร้ังลงในสมุดสมุดบนัทึกความดี 

- สมุดบนัทึกความดี 
- แบบประเมิน  ระดบัคะแนน  ความดี 

ผ่าน : 
ท าความดีโดยท าตามผูอ่ื้นเห็นชอบหรือ
ผูอ่ื้นชกัจูง 
 

 
 
 
 
 



๑๒๔ 

(ตัวอย่าง) 
สมุดบันทกึความดี  ช้ัน  ป.๑-๓ 

 
วนั…… เดือน ……………………. พ.ศ.  ………….. 

๑.  ความดีทีท่ าให้ตนเอง 
 ๑.๑ รักสะอาด  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑.๒ การพึ่งตนเอง   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑.๓ การรักษาศีล ๕ หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๒๕ 

๒.๒.๒  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖   ใฝ่เรียนรู้ 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

ใฝ่เรียนรู้ ป. ๔-
ป.๖ 

ความตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียน
และเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
ดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่ง
เหมาะสม บนัทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ 
และน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

-สงัเกตความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน
และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
- สงัเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม 
สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 
 

ผ่าน : 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 
 

 

 



๑๒๖ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  ช้ัน ป.๔ - ๖ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

ใฝ่เรียนรู้ 

ความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการเลือกใชส่ื้ออยา่ง

เหมาะสม สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๒๗ 

๒.๒.๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๓  อยู่อย่างพอเพยีง 

จุดเน้น ช้ัน คุณลกัษณะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

ม.๑ – 
ม.๓ 

มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคใ์นการด าเนิน
ชีวิตอยา่งประมาณตน มี
เหตุผลรอบคอบ ระมดั 
ระวงั  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความรับผิดชอบ  
ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น   
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากร ต่าง ๆ มีการ
วางแผนป้องกนัความ
เส่ียงและพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 

จดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายทั้งภายใน
สถานศึกษา และในทอ้งถ่ินหรือสงัคม 
กระตุน้ให ้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม หรือ
สร้างสรรคกิ์จกรรมอยา่งหลากหลายและให้
นกัเรียนจดบนัทึกการกระท า 

-แบบบนัทึก 
-แบบประเมินระดบัคะแนน 

ผ่าน : 
ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่ท าใหผู้อ่ื้น
เดือดร้อนพร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท า
ผิดพลาด ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ย
ความรอบคอบ มีเหตุผล 

 

 

 



๑๒๘ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพยีง ช้ัน ม.๑ - ๓ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

การอยูอ่ยา่งพอเพียง 

ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๒๙ 

๒.๒.๔   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖   มุ่งมั่นในการศึกษา และการท างาน 

จุดเน้น ช้ัน 
ความสามารถ และ

ทักษะ 
วธีิการวดัและประเมนิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 
วธีิการ เคร่ืองมอื 

มุ่งมั่นใน
การศึกษา และ
การท างาน 

ม. ๔-
ม.๖ 

คุณลกัษณะ 
ท่ีแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตอยา่ง
พอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ  
มีคุณธรรม 

การสงัเกตพฤติกรรม 
-  การใชท้รัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม
อยา่งประหยดัคุม้ค่าและเกบ็รักษาดูแลอยา่งดี
รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 
- การปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 
- ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ท าใหผู้อ่ื้น
เดือดร้อนพร้อมใหอ้ภยัเม่ือผูก้ระท าผิดพลาด 

-  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 
 

ผ่าน : 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึพฤติกรรมความมุ่งมั่น  ช้ัน ม.๔ - ๖ 

วนั....................เดือน..................................................พ.ศ................. 

ความมุ่งมัน่ 

 ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

  ท างานดว้ยความเพียรพยายาม  และ  อดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ..........................................................นกัเรียน

            (                                                             ) 

                                                                                                                ผูบ้นัทึก 

ความเห็นของผูป้กครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

      ลงช่ือ.......................................................ผูป้กครอง 

ความเห็นของครู

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

                                                          ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา 



๑๓๑ 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.   

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

ประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

 

 



๑๓๒ 

. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

คณะผู้จดัท า 
 

คณะทีป่รึกษา 
 ๑. นายชินภทัร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒. นายชยัพฤกษ ์  เสรีรักษ ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. นางเบญจลกัษณ์  น ้าฟ้า ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. นางสาววณีา  อคัรธรรม ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะท างาน 
 ๑. นางภาวนี  ธ ารงเลิศฤทธ์ิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมการเรียนรู้    
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒. นายบุญเจือ  ศตเวทิน ขา้ราชการบ านาญ 
 ๓. นายประสงค ์ สังขะไชย ขา้ราชการบ านาญ 
 ๔.  นางสาวประภาพรรณ  เส็งวงศ ์ ขา้ราชการบ านาญ 
 ๕. นางฉว ี ณ ตะกัว่ทุ่ง ขา้ราชการบ านาญ 
 ๖. นางรัชนี  วิเศษมงคล ขา้ราชการบ านาญ 
 ๗. นางสาววริิยะ  บุณยะนิวาสน์ ศึกษานิเทศก ์สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต ๑   
 ๘. นางสาวรัตนทิพย ์ เอ้ือชยัสิทธ์ิ ศึกษานิเทศก ์สพป.นนทบุรี  เขต ๑ 
 ๙. นางประภาศรี  พิทอนวอน ศึกษานิเทศก ์ สพป.ชลบุรี  เขต ๑ 
 ๑๐. นายศุภกร  มรกต ศึกษานิเทศก ์ สพป.ราชบุรี  เขต  ๒       
 ๑๑. นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก ์ สพม. กรุงเทพมหานคร 
 ๑๒. นางบุญยงค ์ ทองมี ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ 
 ๑๓. นายปรีชา  เดือนนิล ศึกษานิเทศก ์ สพป.สกลนคร  เขต ๓ 
 ๑๔. นางวไิลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก ์ สพป.สุรินทร์  เขต ๑ 
 ๑๕. นางนจัรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก ์  สพป.เลย  เขต ๑ 
 ๑๖. นางวไิล  วชัรพิชยั ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
 ๑๗. นางสุปรีดา  สถิตรธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.นครราชสีมา  เขต ๓  
 ๑๘. นางสาววดาภรณ์  พลูผลอ านวย ศึกษานิเทศก ์ สพป. นครราชสีมา  เขต ๔ 
 ๑๙. นางสาวพรพิมล  ทกัษะวรบุตร ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น  เขต ๑ 
 ๒๐. นางสุดสงวน  กลางการ ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น  เขต ๑ 
 ๒๑. นางฉวสีาววรรณ  แกว้หล่อน ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น  เขต ๑ 
 ๒๒. นางจรรยา  เรืองมาลยั ศึกษานิเทศก ์สพป.นครสวรรค ์เขต ๑ 



๑๓๔ 

 

 ๒๓. นายเอกฐสิทธ์ิ  กอบก า ศึกษานิเทศก ์ สพป.ล าปาง  เขต ๓ 
 ๒๔. นายเจตนา  เมืองมูล ศึกษานิเทศก ์ สพป.ล าพนู  เขต ๑ 
   ๒๕. นางสาวจงรักษ ์ รัตนวิฑูรย ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.น่าน  เขต  ๒ 
 ๒๖. นางสาวสุพิน  จินดาพล ศึกษานิเทศก ์ สพป.พงังา 
 ๒๗. นายสมจิตร  สงสาร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองเทา 
  สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๑ 
 ๒๘. นายรังสรรค ์ กรึงไกร ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนองหวา้ 
  สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ 
 ๒๙. นางศรีสมร  สนทา ผูอ้  านวยการโรงเรียนโคกสวา่งนาดี 
  สพป.อุดรธานี   เขต ๑ 
 ๓๐. นางสาววารุณี  สุรังสี ครูโรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง  สพป.ชลบุรี  เขต ๑   
 ๓๑. นายวทิยา  สร้อยค าดี ครูโรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง  สพป.ชลบุรี  เขต ๑   
 ๓๒. นายววิฒัน์  ประสานสุข ครูโรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ 
 ๓๓. นางสาวปรารถนา  ป๊ะนา ครูโรงเรียนสตรีน่าน  สพม.น่าน 
 ๓๔. นางสาทร  เดชพงษ ์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง  สพม.พิษณุโลก 
 ๓๕. นางธนชัา  ไกรอนุพงษ ์ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหนัวนัครู 
  สพป.ขอนแก่น เขต ๕ 
 ๓๖. นางสาวสุนนัทา  โยทองยศ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓๗. นางสาวนนัทน์ภสั  รัตนนิตย ์ ครูโรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง  
        สพป.ขอนแก่น  เขต ๑ 
 ๓๘. นางสุรีพร  อิสสระวงษ ์ ครูโรงเรียนบา้นแดงใหญ่   สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 ๓๙. นายจิรัญติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร ครูโรงเรียนบา้นหนองหลุน  สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๔๐. นายผดุง  แกว้ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนนวมินทราราชินูทิศสวนกุหลาบวทิยาลยั    
    สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ    
 ๔๑. นางสาวพรพิมล  ประสงคพ์ร สถาบนัภาษาองักฤษ   
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔๒. นางจนัทร์เพญ็  พรมจนัทร์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.เชียงราย เขต ๑ ช่วยราชการ สวก. 
 ๔๓. นางนิรมล  ตูจิ้นดา นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔๔. นางสาวกญันิกา  พราหมณ์พิทกัษ ์ นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
  



๑๓๕ 

 

 ๔๕. นางสาวรัตนา  แสงบวัเผือ่น นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔๖. นายธญัญา  เรืองแกว้ นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔๗. นางธนิมา  เจริญสุข นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔๘. ร.ท.หญิงสุดาวรรณ  เครือพานิช นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔๙. นายสิริชยั  มากมูลผล นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๐. นางมทันา  มรรคผล นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๑. นางสาววรณัน  ขนุศรี นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๒. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน็ นกัวชิาการศึกษาช านาญการ   
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๓. นายประชา  อ่อนรักษา นกัวชิาการศึกษาช านาญการ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕๔. นางสุขเกษม  เทพสิทธ์ิ นกัวชิาการศึกษาช านาญการ    
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะบรรณาธิการกจิ 

๑. นางเบญจลกัษณ์  น ้าฟ้า 
๒. นางภาวนี  ธ ารงเลิศฤทธ์ิ 

ผู้จัดพมิพ์ต้นฉบับ และจัดท ารูปเล่ม 
๑. นางสาวกาญจน์กฤษด์ิ  ทานเจือ       ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
๒. นางสาวปาณิตา  วฒันพานิช       ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓. นางสาวประภาพร  ปลอดโปร่ง       ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้ออกแบบปก 
        วา่ท่ี ร.อ. ศศวรรธน์  ขรรคท์พัไทย       ศึกษานิเทศก ์สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


