
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                การจัดการเรียนรู้เน้นที่การน าความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู้สอนต้องบูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) 
และจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นและเพียงพอเพ่ือน ามาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
คิด ลงมือท า สะท้อนคิด เน้นการปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน 
   การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ต้องผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลว่ามีความสามารถ ความสนใจสิ่งใด เพื่อน าไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการ
ประเมินตนเองและผู้อ่ืนประเมินทั้งในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความ
ต้องการบนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามความจ าเป็นของแต่ละคน 
เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ระดับความสามารถท่ีสูงขึ้น 
 
 

  



 ยึดผู้เรียนเป็นหลัก 

การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เป็นสภาพการ
จัดการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เป็นอิสระ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล   มีความหลากหลาย
ในวิธีการเรียนของผู้เรียน  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน รักการเรียนรู้อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้  และ ต้องการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข   มีแนวทางที่ส าคัญคือ   สิ่งที่เรียนต้องเป็นเรื่องใกล้ตัว  มีความหมาย  สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตของผู้เรียน บทเรียนควรจะเริ่มจากง่ายไปหายาก และมีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชากิจกรรมการ
เรียนต้องมีความหลากหลาย   น่าสนใจ  เร้าใจที่จะปฏิบัติเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  ได้ลงมือปฏิบัติ สัมผัสจับต้องด้วยตนเอง  และเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด ตลอดจน
พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 

 
  

 

 

 

 

 

 

  



 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนา ไปที่ทักษะการท าได้  ไม่ใช่เพียงการมี
ความรู้เท่านั้น โดยจะระบุว่าผู้เรียน ในแต่ละช่วงวัยจะสามารถท าอะไรได้ กล่าวคือ ใช้ทักษะ (skill) เป็นตัวน า 
โดยมีความรู้และเจตคติ/คุณลักษณะเป็นทัพหนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งแตกต่าง จากหลักสูตรปัจจุบันที่ครูมักจะใช้
ความรู้ (knowledge) เป็นตัวน า ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการน าความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไว้ 6 ประการ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต นิยาม
และองค์ประกอบของ 6 สมรรถนะที่เด็กไทยควรมีในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ วัดผลจากสมรรถนะท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 
2. สมรรถนะการสื่อสาร 
3. สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม 
4. สมรรถนะการคิดข้ันสูง และ 
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

  



1. สมรรถนะการจัดการตนเอง 

นิยาม 

การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาปัญญาภายใน ตั้งเป้าหมายในชีวิต 
และก ากับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพ่ือไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่
ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี   

องค์ประกอบ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจ ากัด ความสนใจ ความสามารถ 
ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิตนเองและผู้อ่ืน มี
ความรับผิดชอบในตนเอง 

2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา ทรัพยากร 
สามารถพ่ึงพาและก ากับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี 

3. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความคิดของตนเอง 

4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน



2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง 
นิยาม 

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้
คุณธรรมก ากับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึง
ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

องค์ประกอบ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผลที่มีจุดประสงค์เพ่ือตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระท า โดยอาศัยการใช้ทักษะหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และ
อธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจาก
การสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง 

2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดท่ีแสดงให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบท/ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหานั้น ๆ โดยมองปัญหาให้
ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เห็นถึงแบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นรากเหง้าของ
สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของระบบนั้น
อย่างลึกซึ้ง น าไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง 

3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง การคิดท่ีหลากหลาย 
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพ้ืนฐาน
ด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้สิ่ง
ใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมมากกว่าเดิม 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิดของบุคคลในการระบุ
ปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา
และด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนและครอบคุลมทุกมิติ 

  



3. สมรรถนะการสื่อสาร 
นิยาม 

       มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้
กระบวนการคิด ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการ
สื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบ 

1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ ผ่าน
ประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด ความรู้สึก เจตนา ตลอดจน
สามารถตีความสารและสามารถน าสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สารสนเทศ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจ
ในบริบทสังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลที่จะเกิดข้ึนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

  



4. สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม 
 นิยาม 

      สามารถจัดระบบและกระบวนการท างาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับ
ผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้น า มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีม อย่าง
รับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

องค์ประกอบ 

1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้น า มีทักษะการท างานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและของ
ทีม มีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง น าจุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้ ในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการท างานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม สร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม และระหว่างทีม สร้าง
ค่านิยมใหม่ในการท างานร่วมกัน และการพัฒนาทีมท่ีเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

2. กระบวนการท างานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการท างานกิจการ และการ
ประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ขั้นตอน และ
กระบวนการท างานเป็นทีม เห็นภาพความส าเร็จของทีม ค านึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน แบ่ง
บทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใจ มีความ
พยายามในการท างานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความส าเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และประสานความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดข้ันสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผล
การตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง 

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เห็น
คุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ ความแตกต่าง
หลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 

  



 

5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
นิยาม 

          การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความ
หลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

องค์ประกอบ 

1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ ให้เกียรติ 
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคมอย่างมี
วิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและส านึกสากล 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคม บน
พ้ืนฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

 

 

  



6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
นิยาม 

มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต เห็น
คุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบ 

1. การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง สาเหตุ 
กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลก และในเอกภพ 

2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน: มองเห็นปัญหา เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

3. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ 
รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและการอยู่ร่วมกัน
อย่างยัง่ยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เพื่อการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 


