
ความเช่ือมโยงระหวางนโยบายดานการศึกษาและหลักสูตรสูจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552– 2561) 

วิสัยทัศน  คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย  ภายในป 2561 มีการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ 

ประเด็นหลักของเปาหมายปฏิรูปการศึกษา 
1.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย 
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทกุภาคสวนในการบริหารและการจัดการศกึษา 

กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูอยางเปนระบบ 
1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม 
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

จุดเนนการพัฒนาผูเรียน 
§ ดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียน 

โรงเรียนจะตองประกันไดวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และ 
คุณลักษณะของผูเรียนตามจุดเนน 

แนวทางการพัฒนาผูเรียน 
§ ดานการจัดการเรียนรู 
1. โรงเรียนตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เปน 
จุดเนน พรอมทั้งผลักดัน สงเสริมใหครูผูสอนออกแบบและจัดการเรียนรูตามความ 
ถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผูเรียน 
2. การจัดการเรียนรูพึงจัดใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เนนการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก 
หองเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกหองเรียนไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียน 
3. ใชสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนสนุกกับการเรียนและเพ่ิมพูนความรู 
ความเขาใจ 
4. แสวงหาความรวมมือจากชุมชน จัดแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นมารวมในการ 
จัดการเรียนรู 
5. ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ ตลอดจนกํากับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู 
อยางสม่ําเสมอ และนําผลการนิเทศมาปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
§ ดานการวัดและประเมินผล 

ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลตามจุดเนนดวยวิธีการ 
และเครื่องมือที่หลากหลาย เนนการประเมินสภาพจริง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
§ เปาหมายหลักสูตร/คุณภาพผูเรียน 
§ การจัดการเรียนรู 
§ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
มุงเนนใหผูเรียน 

§ มีความสามารถในการเรียนรู 
§ รักที่จะเรียนรูในรูปแบบที่ 
หลากหลาย 
§ สนุกกับการเรียนรู 
§ มีโอกาสไดเรียนรูนอกหองเรียน 
อยางสรางสรรค



จุดเนนการพัฒนาผูเรียน 
การขับเคล่ือนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ใหประสบผลสําเร็จตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน โดยใหทุกภาคสวนรวมกัน 
ดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

ทักษะ ความสามารถ 
คุณลักษณะ 

จุดเนนตามชวงวัย  คุณลักษณะตามหลักสูตร 

¤ มุงมั่นใน 
การศึกษาและ 
การทํางาน 

¤ อยูอยาง 
พอเพียง 

¤ ใฝเรียนรู 

¤ ใฝดี 

¤ รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 

¤ ซื่อสัตยสุจริต 

¤ มีวินัย 

¤ ใฝเรียนรู 

¤ อยูอยางพอเพียง 

¤ มุงมั่นในการ 
ทํางาน 

¤ รักความเปนไทย 

¤ มีจิตสาธารณะ 

แสวงหาความรู เพื่อแกปญหา 
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวง 
วัย 

ม.4-6 

แสวงหาความรูดวยตนเอง 
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีทักษะการคิด 

ขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการส่ือสาร 
อยางสรางสรรคตามชวงวัย 

อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง 
มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต 

ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

อานออก เขียนได คิดเลขเปน 
มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต 

ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

ม.1-3 

ป.4-6 

ป.1-3



สาระสําคัญของจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 
จุดเนนการพัฒนาผูเรียนคือ คุณภาพในตัวผูเรียนที่มีความครอบคลุมในดานความสามารถและ 

ทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร ซ่ึง 
กําหนดไวดังนี้ 

1.  ดานความสามารถและทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เปนชวงชั้นที่จําเปนตองปูพื้นฐานความสามารถและทักษะการ 

อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค 
ตามชวงวัย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 พัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นจนสามารถอานคลอง เขียนคลอง 
คิดเลขคลอง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 มุงพัฒนาตอยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรูดวย 
ตนเอง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการส่ือสาร 
อยางสรางสรรคตามชวงวัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 มุงพัฒนาตอเนื่อง พัฒนาดานความสามารถในการแสวงหาความรู 
เพ่ือการแกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เนนเพิ่มเติมความสามารถดานการใช 
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหสามารถส่ือสารไดทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ 
ส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

2.  ดานคุณลักษณะ 
ดานคุณลักษณะ มุงเนนใหผูเรียนทุกระดับชั้นมีความเปนพลเมือง รักชาติ สาสน กษัตริย 

ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่กําหนดไวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมี 
คุณลักษณะนิสัยที่ตองเนนเปนการเฉพาะในแตละชวงวัย และพัฒนาตอเนื่องในทุกชวงชั้น ดังนี้ ชั้น ป.1-3 
เนนความใฝดี ชั้น ป.4 – 6 ใฝเรียนรู ชั้น ม.1 – 3 อยูอยางพอเพียง และชั้น ม.4 – 6 มีความมุงมั่นในการศึกษา 
และการทํางาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ตลอดจน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ความหมายของจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 
เพ่ือใหการนําจุดเนนการพัฒนาผูเรียนไปสูการปฏิบัติ มีความชัดเจนตรงกันจึงกําหนดความหมาย



ดานความสามารถ และทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
1.  อานออก หมายถึง ความสามารถรับรูและเขาใจความหมายของคํา ประโยค ขอความส้ัน ๆ 

เรื่องราวในส่ือตาง ๆ หรือในหนังสือไดตามระดับชั้นของผูเรียน 
2.  เขียนได หมายถึง ความสามารถเขียนคํา ประโยค ขอความส้ัน ๆ เรื่องราวไดถูกตอง 

เหมาะสมตามระดับชั้นของผูเรียน 
3.  คิดเลขเปน หมายถึง มีวิธีการคิดไดหลายรูปแบบ และสามารถนําไปประยุกตใชได 
4.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรมทักษะการคิด 

ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบงไดเปน 2 กลุมยอยคือ 
กลุมที่ 1 ทักษะการส่ือสาร ประกอบดวย ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการพูด ทักษะ 

การเขียน 
กลุมที่ 2 ทักษะการคิดที่เปนแกน เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุม ทักษะการ 

รวบรวมขอมูล ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ 
5.  ทักษะชีวิต หมายถึง การเนนใหมีความสามารถในการรูจักตนเอง มองตนเอง และผูอ่ืนในแง 

บวก และจัดการกับอารมณของตนเองได 
6.  ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและสงสาร 

อันไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียนไดตรงตามวัตถุประสงคโดยใชคําสุภาพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
1.  อานคลอง หมายถึง ความสามารถอานออกเสียงชัดเจน ถูกตอง ตามหลักเกณฑ การอาน 

ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนและสามารถจับใจความของเรื่องที่อานได 
2.  เขียนคลอง หมายถึง ความสามารถเขียนคํา ประโยค ขอความ เรื่องราวถูกตองตาม 

หลักเกณฑทางภาษาไดรวดเร็วในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับชั้นของผูเรียน 
3.  คิดเลขคลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดรวดเร็วและถูกตอง 
4.  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรมทักษะการคิด 

ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบงไดเปน 2 กลุมยอยคือ 
กลุมที่ 1 ทักษะการส่ือสาร ประกอบดวย ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการพูด ทักษะ 

การเขียน 
กลุมที่ 2 ทักษะการคิดที่เปนแกน เชน ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการ 

แปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการนําความรูไปใช 
5.  ทักษะชีวิต หมายถึง การเนนใหมีความสามารถในการปรับตัว รัก และเห็นคุณคาในตนเอง 

ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผูอ่ืน เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน



6.  ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและสงสาร 
อันไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียนและแสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
1.  การแสวงหาความรูดวยตนเอง หมายถึง การใชวิธีการ กระบวนการศึกษาคนควา และนํา 

ความรูที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะหดวยตนเอง เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง ท้ังในดานการศึกษาตอ 
และการดํารงชีวิต 

2.  การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการนําแนวคิด หลักการ เทคนิค 
ความรู วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและประยุกตใชในการทํางาน เพื่อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

3.  ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งตองอาศัยทักษะการส่ือความหมายและทักษะ 
การคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้นตอน ทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาไดก็ตอเมื่อมีการพัฒนา 
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานจนเกิดความชํานาญ ทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบดวย ทักษะยอย ๆ ที่สําคัญ เชน 
ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการประยุกตใชความรู ทักษะการ 
สังเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

4.  ทักษะชีวิต หมายถึง การเนนใหมีความสามารถในการกําหนดเปาหมาย วางแผนชีวีต มีจิต 
อาสา ปองกันและหลีกเล่ียงจากสถานการณคับขัน และทํางานรวมกับผู อ่ืนบนพื้นฐานความเปน 
ประชาธิปไตย

5.  การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและสงสาร อัน 
ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียน วิเคราะห วิจารณไดอยางมีเหตุผล เปนประโยชนตอสวนรวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 
1.  แสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อการแกปญหา หมายถึง การใชวิธีการกระบวนการแสวงหา 

ความรู และนํามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนําไปใชในการแกปญหา ทั้งในดานการศึกษาตอและการ 
ดํารงชีวิต 

2.  การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการนําแนวความคิด หลักการ 
เทคนิค ความรู วิธีการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูและประยุกตใชในการ 
ทํางาน 

3.  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หมายถึง ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซ่ึง 
เปนเครื่องมือในการรับสาร และสงสารไดตรงความหมาย คลองแคลว ถูกตอง ชัดเจน 

4.  ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ทักษะการคิดซึ่งตองอาศัยทักษะการส่ือความหมาย และทักษะ 
การคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้นตอน ทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาไดก็ตอเมื่อมีการพัฒนา



ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน จนเกิดความชํานาญ ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบดวยทักษะยอย ๆ ที่สําคัญ เชน 
ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

5.  ทักษะชีวิต หมายถึง เนนการใหมีความสามารถในการปรับเปาหมาย แผนและทิศทางการ 
ดําเนินชีวิตสูความสําเร็จ วางตัวและกําหนดทาทีไดเหมาะสมกับสถานการณ ประเมิน และสรางขอสรุป 
บทเรียนชีวิตของตนเอง 

6.  การสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย หมายถึง ความสามารถในการรับและสงสาร อัน 
ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียน แสดงความคิดใหมจากเรื่องที่ฟง ดู และอานที่เปนประโยชนตอ 
สวนรวม 

ดานคุณลักษณะ 
จุดเนนดานคุณลักษณะสําหรับผูเรียนทุกระดับชั้น เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึงกําหนดไว 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ ป.1 – ม.6) ไดแก 
1)  รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารง 

ไวซึ่งความเปนไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
2)  ซ่ือสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรง 

ตามความเปนจริงตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งกาย วาจา ใจ 
3)  มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ 

ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4)  ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา 

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5)  อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
6)  ความมุงม่ันในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบใน 

การทําหนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
7)  รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนรุกัษ 

สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยาง 
ถูกตองและเหมาะสม 

8)  มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ 
สถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวัง 
ผลตอบแทน 

จุดเนนดานคุณลักษณะนิสัยสําหรับผูเรียนในแตละชวงวัย 
ระดับชั้น ป.1 – 3 ไดแก ใฝดี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รูจักแยกแยะถูก 

และผิด รักความสันติ เขาใจและยอมรับในความแตกตางทางความคิด



ระดับชั้น ป.4 – 6 ไดแก ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงนิสัยรักการอาน และ 
แสวงหาความรูเพิ่มเติม 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ไดแก อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกรดําเนินชีวิตดวย 
ความประหยัด ไมฟุมเฟอย ไมเนนวัตถุนิยม 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไดแก มุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง 
ความตั้งใจและรับผิดชอบในการศึกษาและการทําหนาที่การงาน ดวยความเพียรพยายามอดทน เพื่อใหงาน 
สําเร็จ



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

จากจุดเนนการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงของจุดเนนในแตละชวงวัยที่ตองไดรับการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง  เหมาะสมกับการพัฒนาการของผู เรียนสําหรับนําไปจัดการเรียนรูไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดความสามารถและทักษะของผูเรียนตามจุดเนนในแตละระดับชั้นไว ดังนี้ 

อานออก ป.1 – 3 
อานคลอง ป.4 – 6 

อานขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มคีวามยากงายใกลเคียงกัน 
หนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรปุใจความสําคัญ แยกแยะ 
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และมีมารยาทในการอาน 

อานขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มคีวามยากงายใกลเคียงกับ 
หนังสือเรียนอยางคลองแคลว สรปุใจความสําคัญ ขอคิดเรื่องทีอ่าน 
และมีมารยาทในการอาน 

อานขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มคีวามยากงายใกลเคียงกับหนังสือเรียน 
อยางคลองแคลว สรุปใจความสําคัญและมีมารยาทในการอาน 

อานคําพ้ืนฐานและเขาใจความหมายของคําพ้ืนฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ไดไมนอยกวา 1,200 คํา และอานขอความ เรื่อง บทรอยกรองที่มีความยากงาย 
ใกลเคียงกับหนังสือเรียน ดวยความเขาใจและมีมารยาทในการอาน 

อานคําพ้ืนฐานและเขาใจความหมายของคําพ้ืนฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได 
ไมนอยกวา 800 คํา และอานขอความ เรื่องที่มีความยากงายใกลเคียงกับหนังสอืเรียน 
และมีมารยาทในการอาน 

อานคําพ้ืนฐานและเขาใจความหมายของคําพ้ืนฐานไดไมนอยกวา 600 คํา 

ป.6 

ป.5 

ป.4 

ป.3 

ป.2 

ป.1 

อานคลอง 

อานออก



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

เขียนได ป.1 – 3 
เขียนคลอง ป.4 – 6 

เขียนเรียงความอยางคลองแคลวและมีมารยาทในการเขียน 

เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางคลองแคลว และมมีารยาท 
ในการเขียน 

เขียนยอความอยางคลองแคลว และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนคําพ้ืนฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดไมนอยกวา 1,200 คํา เขียนเรื่อง 
จากภาพ และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนคําพ้ืนฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดไมนอยกวา 800 คํา เขียนบรรยาย 
ภาพ และมีมารยาทในการเขียน 

เขียนคําพ้ืนฐานไดไมนอยกวา 600 คํา ประโยคงาย ๆ และมีมารยาทในการเขียน 

ป.6 

ป.5 

ป.4 

ป.3 

ป.2 

ป.1 

เขียนคลอง 

เขียนได



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

คิดเลขเปน ป.1 – 3 
คิดเลขคลอง ป.4 – 6 

การบวก ลบ คณู และหาร (จํานวนนับเศษสวน ทศนิยม ไมเกิน 
สามตําแหนง) และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยาง 
คลองแคลว 

บวกและลบ (จํานวนนบั เศษสวนที่มีตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณ 
ของอีกตัวหนึ่ง) คณู (เศษสวน) หาร (เศษสวน) และแกปญหาทาง 
คณิตศาสตรไดอยางคลองแคลว 

บวกและลบ (จํานวนนบัเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน) คณู (จํานวนหนึ่ง 
หลักกับจํานวนมากกวาสี่หลัก) และแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยาง 
คลองแคลว 

บวกและลบ (จํานวนนบัไมเกิน 100,000 และ 0) คูณ (จํานวนสองหลักกับ 
จํานวนสองหลัก) หาร (ตัวตั้งไมเกินสี่หลักตัวหารมีหนึ่งหลัก) และแกปญหาทาง 
คณิตศาสตร 

บวกและลบ (จํานวนนบัไมเกิน 1,000 และ 0) คูณ (จํานวนหนึ่งหลักกบัจํานวนไมเกิน 
สองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแกปญหาทางคณิตศาสตร 

บวกและลบ (จํานวนนบัไมเกิน 100 และ 0) และแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ป.6 

ป.5 

ป.4 

ป.3 

ป.2 

ป.1 

คิดเลขคลอง 

คิดเลขเปน



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

ทักษะการคิด 
ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 

ทักษะการสังเคราะห ทักษะการประยุกตใชความรู 

ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุป 
ลงความเห็น 

ทักษะการสรุปอางอิง ทักษะการนําความรูไปใช 

ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ 

ม.4-6 

ม.3 

ม.2 

ม.1 

ป.5 

ป.4 

ทักษะการคิด 
ขั้นสูง 

ทักษะการคิด 
ขั้นพื้นฐาน 

ป.6 

ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการใหเหตุผล 

ทักษะการรวบรวมขอมูล ทกัษะการเชื่อมโยง ป.3 

ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจําแนกประเภท ป.2 

ทักษะการสังเกต  ทักษะการจัดกลุม ป.1



ป.3 มองตนเองและผูอื่นในแงบวก 
และจัดการกับอารมณของตนเองได 

ป.2 ยอมรับความแตกตางระหวางตนเอง 
กับผูอื่น และรูจักควบคุมอารมณของตนเอง 

คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

ทักษะชีวิต 

ป.1 รูจักตนเอง 

ม.2 ทํางานรวมกับผูอื่นบนพื้นฐานความเปน 
ประชาธิปไตยและมีจิตอาสาชวยเหลือสังคม 

ม.1 รูความถนัด ความสามารถ 
และบุคลกิภาพของตนเอง 

ป.6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผูอื่น 

ป.5 รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

ป.4 เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 

ม.3  มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลใหเปนประโยชน 
กับตนเอง รูจักสรางความสุขใหกับตนเองและผูอื่น 

ม.4-6 กําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินชีวิตสูความสําเร็จ 
วางตัวและกําหนดทาทีไดเหมาะสมกับสถานการณ ประเมิน 

และสรางขอสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง



จุดเนนการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีการสรางเสริมทักษะชีวิตผูเรียนโดย 

กําหนดใหพัฒนาภูมิคุมกันใหกับเด็กในเรื่อง การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน การคิด 
วิเคราะหตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับอารมณและความเครียด การสราง 
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน และใหแตละชั้นปจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมสราง 
ทักษะชีวิต โดยเนนผูเรียนใหเกิดพฤติกรรมดังตอไปนี้ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รูจักตนเอง 

เขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎ ขอตกลงในการอยูรวมกัน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ยอมรับความแตกตางระหวางตนเองกับผูอื่น และรูจักควบคุมอารมณของตนเอง 

แสดงความสามารถของตนเองใหผูอ่ืนรับรู ชื่นชมในความสําเร็จของตนเองและผูอ่ืน และเลือก 
เขารวมกิจกรรมตามความสนใจ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มองตนเองและผูอื่นในแงบวก และจัดการกับอารมณของตนเองได 

เปนผูพูดและผูฟงที่ดี ใชภาษาพูด ภาษากายที่ทําใหผูอ่ืนผอนคลาย สบายใจไมกอใหเกิดความ 
ขัดแยงหรือรุนแรง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น 

รวมมือทํางานกับกลุมเพื่อนฟง และรับรูความรูสึกของผูอ่ืนรวมทั้งชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อมีโอกาส 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 

หลีกเล่ียงสถานการณที่เส่ียงตอความปลอดภัยของตนเอง รูจักปฏิเสธในส่ิงที่ควรปฏิเสธ โดยไม 
เสียสัมพันธภาพ หรือเสียน้ําใจ รวมทั้งขอความชวยเหลือเม่ืออยูในภาวะวิกฤต 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและผูอื่น 

รูเทาทันและสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รูความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพของตนเอง 

อาสาหรือสมัครใจชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานความเปนประชาธิปไตย และมีจิตอาสาชวยเหลือสังคม 

กลาปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงจากการกระทําที่ผิด รวมทั้งยืนยันความตองการหรือตอรองบนพื้นฐาน 
ของความถูกตอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีทักษะในการแสวงหาและใชขอมูลใหเปนประโยชนกับตนเอง รูจักสรางความสุข 
ใหกับตนเองและผูอื่น 

บอกความถนัด ความสามารถดานการศึกษาและอาชีพของตนเองได รวมทั้งกําหนดเปาหมายใน 
ชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม



ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 กําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินชีวิตสูความสําเร็จ วางตัวและกําหนดทาที 
ไดเหมาะสมกับสถานการณ ประเมินและสรางขอสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง 

รักและภาคภูมิใจในตนเอง สามารถคนพบจุดเดนจุดดอยของตนเอง ยอมรับในความแตกตางทาง 
ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืนอยางจริงใจ



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมลูใหเปน 
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน หรือ 
โครงงานอยางมีจิตสํานึกและวัฒนธรรม 

ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมลู 
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานอยางมี 
คุณธรรม จริยธรรม 

มีทักษะการคนหาขอมูล และการติดตอสื่อสารผานเครือขาย 
คอมพิวเตอร อยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

ใชคอมพิวเตอรชวยประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เอกสารแนะนํา 
ชิ้นงานและสไลดนําเสนอขอมูลอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

ม.4-6 

ม.3 

ม.2 

ม.1



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

ทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 
ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาท และพูด เขียนโนมนาว 
เชิญชวน และแสดงความคิดใหมจากเรื่องที่ฟง ดู และอาน 
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาทและพูด เขียน วิเคราะหวิจารณ 
จากเร่ืองที่ฟง ดู และอานอยางมีเหตุผลที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาทและพูด เขียน โตแยงจากเรื่องที่ฟง ดู 
และอานไดอยางสมเหตุสมผลที่ไมเปนโทษตอตนเองและผูอื่น 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาท และพูด เขียน อธิบาย ช้ีแจง จากเรื่องที่ฟง ดู 
และอานไดหลายแงมุมอยางสมเหตุสมผล 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความคิดเห็น วิเคราะหจาก 
เรื่องที่ฟง ดู อานอยางสมเหตุสมผล 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาทและพูด เขียน แสดงความรูสึก ความคิดจากเรื่องที่ฟง ดู 
อานอยางมีเหตุผล 

ม.4-6 

ม.3 

ม.2 

ม.1 

ป.5 

ป.4 

ป.6 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาท และพูด เขียน แสดงความรู ความคิดจากเร่ืองที่ฟง ดู อาน 
อยางมีเหตุผล 

ฟง ดู พูด อาน เขียนอยางมีมารยาท และพูด เขียน สื่อสารจากเรื่องที่ฟง ดู อาน ไดชัดเจน ตรงตาม 
วัตถุประสงคโดยใชคําสุภาพ ป.3 

ตั้งใจฟง และพูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคโดยใชคําสุภาพ ป.2 

ตั้งใจฟงและพูดสือ่สารใหเขาใจโดยใชคําสุภาพ ป.1



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

แสวงหาความรูดวยตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
แสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 

คนหาสาเหตุของปญหา วิเคราะหสภาพปญหาจากสถานการณ 
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กําหนดทางเลือก วิธีการ 
ขั้นตอน ที่นํามาใชในการแกไขปญหา ประเมินผล ปรับปรุง 
วิธีการเพื่อใหการแกปญหาไดผลดีที่สุด 

ตั้งคําถาม สรางเครื่องมือ กําหนดแหลงรวบรวมขอมลู สรุปและ 
เขียนรายงาน 

ตั้งคําถาม ออกแบบวิธีการหาคําตอบ หาแหลงวิธีการหาคําตอบจากแหลง 
การเรียนรูที่หลากหลาย สรุปเขียนรายงาน 

ตั้งคําถาม ออกแบบวิธีการหาคําตอบอยางงาย ๆ หาแหลงขอมูล รวบรวมคําตอบ 
สรุปเขียนรายงานสั้น ๆ 

ม.4-6 

ม.3 

ม.2 

ม.1 

แสวงหาความรู 
เพื่อการแกปญหา 

แสวงหาความรู 
ดวยตนเอง



คําอธิบายจุดเนนการพัฒนาผูเรียน 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

********************************* 

ทักษะการพูด 

บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับขอมูล และสรุปความ 
จากบทสนทนาที่ฟงผานสื่อตาง ๆ 

บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับ วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล 
จากบทสนทนาที่ฟงผานสื่อตาง ๆ 

ฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา วิธีการที่มีหลายขั้นตอน บอกใจความ 
สําคัญ เรียงลําดับขอมูลจากบทสนทนาที่ฟงผานสื่อตาง ๆ 

ม.6 

ม.5 

ม.4 

สนทนา แสดงความเห็น โตแยง สิ่งที่อยูในความ 
สนใจ โดยใชประโยคที่มีโครงสรางซับซอนไดอยาง 
ตอเนื่องและใหเหตุผลประกอบอยางสรางสรรค 

สนทนา แสดงความเห็น อภิปราย สิ่งที่อยูในความสนใจ 
โดยใชประโยคที่มีโครงสรางซับซอนไดอยางตอเนื่องและ 
ใหเหตุผลประกอบ 

สนทนา เลาเรื่องหรือเหตุการณที่ไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง 
อธิบายวิธีการที่มีหลายขั้นตอนไดอยางตอเนื่อง 

ม.6 

ม.5 

ม.4




