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ตั้งใจฟงและดูเพื่อทำความเขาใจตั้งแตตนจนจบ และกลาแสดงออกถึงความเขาใจ หรือไมเขาใจอยางเหมาะสม 
พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม
ตั้งใจอาน และอานออกเสียงดวยความมั่นใจอยางถูกตอง ชัดเจน คลองแคลว
เขาใจความหมายของคำและขอความที่อาน และสรุปความรูและขอคิดที่ไดจากการอานสื่อตาง ๆ 
อานเรื่องตามความสนใจ และมีนิสัยรักการอาน
เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรูสึก อยางอิสระ และมีจินตนาการ 
เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
ใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
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สาระการเรียนรูคณิตศาสตร�
ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจำนวนนับ และเศษสวนอยางงายไดอยางถูกตอง และนำไปใช ในสถานการณตาง ๆ 
อธบิายความสัมพนัธของจำนวนโดยใชการรวม (compose) หรอืการแยก (decompose) ของจำนวนเปรยีบเทยีบ
และเรียงลำดับจำนวน 
อธิบายความสัมพันธของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละเทา ๆ กัน สรางขอสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสรางแบบรูปและแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
เขาใจสถานการณในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหาร มาใชไดอยางเหมาะสม คำนวณ
และเลือกใชเครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ และสมบัติตาง ๆ
ของการดำเนินการไดอยางคลองแคลว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
เปนสถานการณในชีวิตจริง 
แกปญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและเศษสวนในสถานการณตาง ๆ 
เขาใจสถานการณในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เขาใจความหมายของหนวยการวัด
เลือกใชหนวยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรไดอยางเหมาะสม 
สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลาไดถูกตองโดยเชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงิน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง 
แกปญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณตาง ๆ 
รับรูรูปราง ลักษณะของรูปรางตาง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดลอมรอบตัว สถานการณในชีวิตจริงผานการสังเกต
และการสรางรูปราง เชื่อมโยงสูลักษณะของรูปเรขาคณิต สองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ใหเหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกนสมมาตร
และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
จัดการขอมูลและนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร แปลความหมาย
ของขอมูล และใชขอมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ ตัดสินใจ หรือแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
แกปญหาทางสถิติในสถานการณใกลตัว 
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร�
และระบบธรรมชาติ

ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

ปฏิบัติตนในการใชดินและน้ำในการทำกิจวัตรตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล โดยประยุกตใชความรูเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ
และประโยชนของดินและน้ำ 
สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใชวัสดุอยางคุมคาเพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติดวยภาพ หรือภาษา
ที่เขาใจงาย ชัดเจน โดยใชเทคโนโลยีในการคนหาขอมูลและนำเสนอขอมูล 
ตระหนักถึงสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว โดยใชความรูเพื่อบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตวใหเจริญเติบโต 
แข็งแรง และดำรงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว 
ดวยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เขาใจงายชัดเจน 
อธิบายปรากฏการณที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เชน กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย
และการกำหนดทิศดวยหลักการทางวิทยาศาสตร 
กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตยและการกำหนดทิศ 
สรางคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชนและโทษของลมตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
วางแผนการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
สรางคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีตอวัตถุตาง ๆ และแรงแมเหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือ สถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจำวัน
เลือกใชวัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอยางมีเหตุผล 
ทำงานรวมกับผูอื่นโดยใชกระบวนการแกปญหารวมกับการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรในเรื่อง แรง ผลของแรง
ที่มีตอวัตถุตาง ๆ แรงแมเหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแกปญหา หรือสรางของเลน ของใชอยางงาย 
แกปญหาอยางงายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยางมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือ วิธีแกปญหาระบุ
เหตุผลที่นำไปสูคำตอบมีความมุงมั่นในการแกปญหาใหสำเร็จ 
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู สืบคนขอมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย สรางของเลน
หรือของใชเพื่อแกปญหาตามความสนใจ เลือกและใชสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวันตามหนาที่ใชสอยไดอยางปลอดภัย 
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร�
หน�าที่พลเมือง และศีลธรรม
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นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ประวัติ ความเปนมา 
และวถิชีวีติ ลำดบัเวลาและเหตุการณสำคญั ท่ีสงผลตอการเปลีย่นแปลงจากอดีตถงึปจจุบัน และอธบิายผลของการเปล่ียนแปลง
ที่มีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชนโดยแสดงหลักฐาน และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย 
ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบ อยางเปนข้ันตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผล
การกระทำในอดีตที่มีตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคตดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของ 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตาง ๆ  และสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง รูปถาย เพื่อการวางแผน
การทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความ
ตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน ตามบทบาทหนาที่ 
ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือ
ความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของ
ครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 
ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตนถูกรังแก หรือละเมิด สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย 
จิตใจ ทรัพยสิน และแจงผูใหญที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งทางกาย และวาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น 
ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม 
รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณและความรูสึกของตนไมทำใหผูอื่นเดือดรอน 
รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื่อนำไปสูการแยกแยะความตองการ และความจำเปน 
วางแผนการใชจาย และออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ดวยกันในการลดคาใชจาย 
ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน อยางประหยัด คุมคา 
และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 
เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวมกิจกรรม ที่ทำประโยชน
เพื่อสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ  
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รูชัดสมรรถนะ

ผลลัพธการเรียนรูผลลัพธการเรียนรู
หลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

ฟง พูด คำศัพท สะกดคำ บอกความหมาย อานกลุมคำภาษาอังกฤษอยางงายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน
โดยออกเสียงภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
ฟง พูด โตตอบ บอกความตองการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอขอมูลดวยคำสั้นและงายเกี่ยวกับ เรื่องราวของตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน เหตุการณในสถานการณใกลตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตาม ไดอยางเหมาะสมและมั่นใจ 
ฟง อาน และดู เพื่อเรียนรูเนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณจากสื่อวีดิทัศนนิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แลวเลือกใชคำหรือ
ประโยคอยางงาย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสะทอนความรูสึกที่มีตอเหตุการณหรือ เรื่องราวนั้น ๆ อยางเหมาะสม
อานและสรางประโยคอยางงายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณในสถานการณใกลตัว จากนิทาน เรื่องสั้น โฆษณา 
แลวโตตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม 
อานเพื่อเรียนรู เขาใจ และบอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอาน นิทานเรื่องโปรด
เพลงโปรด ภาพยนตร และการตูนเรื่องโปรด 
เขียนและสรางประโยคอยางงายที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอขอมูล แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค เพื่อบอกอารมณ ความรูสึก
อยางอิสระและมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสถานการณใกลตัว ผานภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 
ใชทักษะการเขียนโดยแสดงความคิดเห็นหรือสะทอนความรูสึกที่ใชคำหรือประโยคอยางงายเพื่อเรียนรู เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ
จากนิทาน วีดิทัศนบทความและขาวสารอยางงาย เกม สื่อแอปพลิเคชันทางการเรียนรูที่หลากหลายอยางเหมาะสม 
สนทนา เขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางงายในการทำงานรวมกับผูอื่นเพื่อสื่อสารความตองการของตนเองใน
สถานการณใกลตัว ครอบครัว หองเรียน และโรงเรียน 
แสวงหาความรู และสรางสรรคผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐชิ้นงานที่สะทอนการเรียนรูตามความถนัด และความสนใจ
ของตนเองใหเหมาะกับบุคคล เหตุการณและสถานการณรอบตัว
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รูชัดสมรรถนะ

ผลลัพธการเรียนรูผลลัพธการเรียนรู
หลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวันกิน นอน พักผอน เลน และกิจกรรม
นันทนาการที่พัฒนา อารมณ และสังคมอยางเหมาะสมตามวัย ดู ฟง อาน แลกเปลี่ยน และใชขอมูลดานสุขภาพจากสื่อ
สารสนเทศที่เหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นในแงบวกและแงลบกับสุขภาพกาย
และจิตของตนเอง เพื่อสรางนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง 
ระมัดระวัง ดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัยจากอาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตาง ๆ อยางเหมาะสมตามวัยและสุขภาพ
รายบุคคล 
หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยูในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพของตนเอง และผูอื่น 
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และตัดสินใจขอความชวยเหลือจากบุคคลที่ไววางใจอยางเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บปวย
หรือโรคภัยตาง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุราย
สำรวจตนเอง และบอกความคิดความตองการ ความรูสึก จุดเดน จุดดอย และขอจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งสวนตัวและรวมกับผูอื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเกิดความมั่นใจ และความภาคภูมิใจ
สังเกตอารมณ พฤติกรรม ความรูสึกของตนเองและบุคคลรอบขาง แสดงออกดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามสถานการณ
อยางมีเหตุผล รับรูและหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยง หรือ ความไมสบายใจ ไมทำรายตนเอง 
ไมทำรายผูอื่น ไมทำลายขาวของ ไมตอบโตดวยวิธีการที่รุนแรง ขอความชวยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำจากผูใหญที่ไววางใจ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสุขภาพรวมกับครอบครัวและกลุมเพื่อนอยางมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น 
เคลื่อนไหวรางกายไดสัมพันธกัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานไดอยางถูกตองและหลากหลายรูปแบบ ทั้งมีอุปกรณและไมมี
อุปกรณอยางมีสติดวยความแรง ระยะทาง หรือมีความแมนยำในบริบทที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผูอื่น
เลนเกม เลนการละเลนพื้นเมือง และออกกำลังกาย และเลนกีฬา เปนประจำสม่ำเสมอจนเปนนิสัย ดวยความสนุกสนาน 
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม 
เลนรวมกันกับเพื่อนโดยรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของทีม รวมวางแผนเพื่อใหทีมประสบความสำเร็จ มีน้ำใจ นักกีฬา 
เคารพกฎกติกา มารยาท และขอตกลงรวมกัน ทั้งการเลนประเภทเดี่ยวและประเภททีม สวมบทบาทเปนผูเลน และผูรวมจัด
กิจกรรมดวยความรับผิดชอบ
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รูชัดสมรรถนะ

ผลลัพธการเรียนรูผลลัพธการเรียนรู
หลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สาระการเรียนรูศิลปะ
ตาม (ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …

สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรูความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถายทอด เปนงานศิลปะ และใชภาษา
เชื่อมโยงรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดวยงานทัศนศิลปดนตรี และนาฏศิลป 
สรางสรรคผลงานทัศนศิลปที่ตนเองชื่นชอบ ถายทอด ความคิด ความรูสึก จินตนาการ สะทอนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เรื่องราวใกลตัวในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และทองถิ่น เปนองคประกอบทางทัศนศิลป 
เชน เสน รูปราง รูปทรง วัสดุ อุปกรณและสีดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
รองเพลงไดอยางสอดคลองกับอารมณของเพลงที่ฟง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเสียงที่มาจาก
แหลงกำเนิดเสียงตาง ๆ และใชรูปภาพ หรือสัญลักษณแทนเสียง และจังหวะเคาะอยางเหมาะสม 
บรรเลงดนตรีงาย ๆ ดวยเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ ทั้งไทย สากล หรือของทองถิ่น ดวยความมั่นใจ และมีความไพเราะ 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผูอื่น ดวยความสุภาพและเปนประโยชน 
สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงตาง ๆ อยางมีความสุข แสดงทาทางงาย ๆ อยางมั่นใจ และงดงาม 
สื่อความหมายแทนคำพูดและแสดงการเคลื่อนไหวที่สะทอนอารมณของตนเองในรูปแบบการแสดงตาง ๆ เชน นาฏศิลป 
การละเลนพื้นบานในทองถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ อยางอิสระ สนุกสนาน และเหมาะสมกับวัย 
แสดงออกถึงการรับรูและชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ
ดวยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห วิพากษ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองและของผูอื่น อยางสุภาพ 
รับฟง และปรับปรุงผลงานของตนใหสมบูรณ 
เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) กับวัฒนธรรมชีวิตประจำวันเปนสื่อแสดงความงามไดอยางอิสระ 
รวมทั้งการรวมสรางงานศิลปะเพื่อชุมชนทองถิ่น อนุรักษสืบสานเทคนิคครูชางภูมิปญญาไทย
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