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คำนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน อยู ่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช...                     
ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum) ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้สถานศึกษานำร่องทุกสังกัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา               
ตาม (ร ่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  .... ให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้                               
โดย มีการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะนำผลไปใช้ในการปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... 

ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
เกิดความตื่นตัว สนใจที่จะเรียนรู้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลง                   
ที่เกิดขึ้น จึงต้องการความรู้และแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถะ เพื่อให้สอดคล้อง                  
กับทิศทางการศึกษาของประเทศ 

เพื่อช่วยให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วไปที่สนใจ สามารถ
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถะได้อย่างเหมาะสม คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม                      
การบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา      
และคณะวิจัยโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถะของโรงเรียนนำร่อง                        
ในพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั ้นพื ้นฐาน จึงได้ร ่วมกันจัดทำเอกสารคู ่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช...                         
สำหรับช่วงชั้นที่ 1 ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ให้เป็นบริการวิชาการ                 
เพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้และการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกสังกัด 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะช่วยให้การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู ้เร ียน ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ                      
ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้เอกสาร 
นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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1. บทนำ 

๑.๑ เหตุผลความจำเป็นของการปรับหลักสูตร 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์สำคัญของโลก 
เช่น ภาวะการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรงทั ่วโลก ส่งผลให้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย  
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กระทบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง เกิ ดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่สะท้อน
ถึงศักยภาพของผู ้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงเป็น
ความสำคัญจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไกสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการดำรงชีวิต ปรับตนให้พร้อม  
รับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
 หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และมีตัวชี้วัดชั้นปีไว้
ช่วยให้ผู้สอนรู้ว่าจะสอนให้ผู้เรียนรู้อะไรและทำอะไรได้ รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นระยะจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรฉบับนี ้พัฒนามาจากหลักสู ตรการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ ่งคงหลักการและกรอบโครงสร้างหลักสูตรไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560  
ได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า หลักสูตรที่กำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นผลลัพธ์การพัฒนานี้มีการใช้มาแล้วถึง 20 ปี  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งศึกษา
ผลงานวิจัยของหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปที่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง พบว่า หลักสูตรฉบับปัจจุบัน 
แม้จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และความพร้อม
ของสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ได้พบประเด็นสำคัญยิ ่ง คือ หลักสูตรไม่เอ้ือ  
ให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาและปรับตัวได้ทันต่อสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจาก  
 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีจำนวนมาก ซ้ำซ้อน และอิงเนื้อหาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การจัด  
การเรียนรู้ไม่หลากหลาย เน้นการจำเนื้อหาไปใช้เพ่ือการสอบ มากกว่าการสร้างทักษะสำคัญจำเป็น เช่น ทักษะ
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ และทักษะการคิดให้กับผู้เรียน  
 2. การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เชื่อมต่อมาจากระดับปฐมวัย และเป็นช่วงเริ่มต้น
ของการวางพื้นฐานการเรียนรู้ หลักสูตรจัดให้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นเดียวกับระดับชั้นอื่น แทนที่จะเน้น 
ไปที่การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ ต่อไป  
 3. การนำหลักสูตรไปใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอ หรือทันการที่จะช่วยให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะที่เพียงพอในการใช้ความรู้หรือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือช่วยสร้างพื้นฐานให้คนไทย
สามารถเผชิญปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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 4. ผลการทดสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ที่ดำเนินการโดย OECD 
(The Organisation for Economic Co-operation and Development) พบว่า นักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทุกด้านอยู่ในกลุ่มต่ำ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโดยเฉลี่ยมีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ต่ำกว่ า 
เกณฑ์มาตรฐานนานาชาต ิ
 นอกจากนี้ กฎหมายและยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงต่อมา ได้กำหนดจุดหมายการพัฒนาคน แนวการจัดการศึกษาของ
ประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาวะของประเทศ ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการ 
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
และมาตรา 71 กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที ่ดี มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงขึ้น 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดกรอบและแนวทาง 
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย 
ที่สำคัญของแผนคือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 
ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที ่ 21 ประชากรทุกช่วงว ัยสามารถเข้าถ ึงโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อยกระดับชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของผลล ัพธ์  
ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE) สำหรับผู้เรียน คือ การเป็นผู้เรียนรู้ การเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีค่านิยมร่วมคือ ความเพียรอันบริสุทธ์ ความพอเพียง 
วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค และให้มีลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐานที่ดีงาม เช่น ความมีวินัย 
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
  นอกจากนั้น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีเป้าประสงค์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา มุ ่งความเป็นเลิศและสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้กำหนดให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้  
ฐานสมรรถนะเป็นหนึ ่งในกิจกรรมปฏิร ูปประเทศที ่จะส ่งผลให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชน  
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) เพ่ือให้ประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสากล มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที ่รู ้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ  
มีจิตสาธารณะ เป็นกำลังของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 จากแผนแม่บทและนโยบายแห่งรัฐที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์เพื่อให้รากฐานของชาติมีความมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ก้าวไปสู่การแข่งขัน  
ในภูมิภาคและโลกได้อย่างสง่างามและภาคภูมิ และความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา
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ของชาติ ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กำหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช.... ในลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่สำคัญต่อการใช้ชีวิต  การทำงาน และการเรียนรู ้ที ่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21  
 ทั้งนี ้ ทั ้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้เหมือนกัน ต่างกันตรงที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
อิงมาตรฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อยตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. นั้น มีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
สมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอด 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะอ่ืนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานสมรรถนะ จะกำหนดชุดของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 
ที่สำคัญจำเป็น (Minimum Requirements) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตร 
ที่ยืดหยุ่นจะเอ้ือให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของตนได้ โดยยึดสมรรถนะกลางเป็นเกณฑ์เทียบเคียง ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน  
 นอกจากนั้น หลักสูตรจะช่วยให้ผู้สอนปรับแนวคิดและมุมมองในการออกแบบและจัดการเรียนรู้จาก  
การเน้นที ่เนื ้อหาสาระมาเน้นสมรรถนะ ซึ ่งจะช่วยให้มองเห็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
อย่างเป็นองค์รวม ลดที่จะมุ่งการสอนเนื้อหาความรู้จำนวนมาก ลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัด
จำนวนมาก ทำให้สถานศึกษามีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญจำเป็นของบริบทได้มากขึ้น ในการออกแบบ
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ยึดหลักความเป็นเอกภาพของชาติในประชาคมโลก บนความแตกต่างบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เน้นการพัฒนาผู ้เร ียนเฉพาะบุคคลอย่างเป็นองค์รวมที ่พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงและสามารถฟื ้นคืน 
สภาวะสมดุลได้ ด้วยหลักการสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย เน้นการพัฒนา
ผู ้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพื ่อการเป็นเจ้าของ              
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life-Long Learning)  
 2. เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงาน 
 3. เป็นหลักสูตรที่จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ที่หลากหลาย และ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน  
 4. เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้สื่อและสถานการณ์ 
การเรียนรู้ร่วมสมัย มีความหลากหลาย และยืดหยุ่น ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน (Differentiated 
Instruction) บริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และชุมชนแวดล้อม  
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 5. เป็นหลักสูตรที ่มุ ่งใช้การประเมินเพื ่อการพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู ้เร ียนตามเกณฑ์  
การปฏิบัติ (Performance) ที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
ตามระดับความสามารถ 
  คณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช …. ได้พัฒนา 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ที่มีสาระสำคัญเพียงพอจะให้โรงเรียนแกนนำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่สมัครใจ 
จำนวน 265 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี ปัตตานี ยะลา                   
และนราธิวาส นำไปใช้ ผลที ่ได้จากการใช้จะนำมาพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช…. ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดผลและประเมิน จะเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาทั่วไปนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
และความแตกต่างของบริบทพ้ืนที่ได้  

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 
 การจัดทำคู่มือเล่มนี้ คาดหวังให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญของการจัดการศึกษา
ฐานสมรรถนะ และ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำไปใช้ในการจัดทำและ
ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 2) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษา 
 3) เพื ่อเป็นแนวทางสำหรับผู ้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา                
นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้รู ้ ผู ้เชี ่ยวชาญ และครูในการทำหน้าที่เป็นโค้ช หรือ พี่เลี ้ยงทางวิชาการให้แก่
สถานศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากร  
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2. แนวคิดพื้นฐานของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 

 โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงและผันแปรอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทุกประเทศย่อมต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนำพาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า การมีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ การทำงาน
และการดำรงชีวิตได้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ  
การพัฒนาคนให้มีลักษณะดังกล่าว หรือเรียกได้ว่า มี “สมรรถนะ” นั่นเอง การศึกษา ทำความเข้าใจเรื ่อง
สมรรถนะและการนำสมรรถนะไปใช้ในการจัดการศึกษา จึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนให้มี
สมรรถนะตามความมุ่งหวัง  

๒.๑ สมรรถนะ คือ อะไร 
 โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ภายใน ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล 
แต่ละคนจะมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแฝงอยู่ในตัว แต่อาจยังไม่ได้แสดงออกให้เห็น จนกว่า
จะได้รับการกระตุ้นหรือได้รับการศึกษาหรือเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศั กยภาพนั้นปรากฏ
ออกมา หากได้รับการส่งเสริมต่อไปก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในด้านนั้นสูงขึ้น ดังนั้น  การได้เรียนรู้
สาระความรู้ และได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหล่านั้น สามารถ
ช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพ่ิมสูงขึ้นได้ 
 อย่างไรก็ตามความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลได้เรียนรู ้อาจไม่ช่วยให้บุคคล  
ประสบความสำเร ็จในการทำงาน หากบุคคลนั ้นขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ  
และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการปฏิบัติงาน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การขาดความสามารถเชิ งสมรรถนะ  
ดังนั้น ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลได้เรียนรู้นั้นจะยังไม่ใช่สมรรถนะ จนกว่าบุคคลนั้น
จะได้แสดงพฤติกรรม แสดงออกถึงความสามารถในการนำความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มี  
ในการทำงานหรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง  
 ทฤษฎ ีภ ู เขาน ้ำแข ็ ง ( Iceberg Model) ของ เดว ิด ซี  แมคเค ็ลแลนด์  (David C.  McClelland) 
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องสมรรถนะไว้ว่า พฤติกรรมการทำงานของบุคคลขึ้นกับความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ซึ ่งเปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที ่อยู ่เหนือน้ำ รวมทั้งคุณลักษณะ  
ส่วนลึกภายในต่าง ๆ ของบุคคล เช่น เจตคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย และภาพลักษณ์ภายใน ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนฐาน
ของภูเขาน้ำแข็งที ่อยู ่ใต้น้ำและสังเกตได้ยาก การมีเพียงความรู ้และทักษะนั้น  ยังไม่ถือว่ าเป็นสมรรถนะ  
จนกว่าบุคคลนั้นจะสามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับงาน ทำงาน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน 
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ จึงจะถือว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ฐานส่วนที่อยู่ใต้น้ำ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนบุคคลสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ คุณลักษณะ ส่วนลึกภายในต่าง ๆ  
เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื ่อนให้บุคคลสามารถใช้ความรู ้ ทักษะ และ ในการปฏิบัต ิงานได้สำเร็จ   
และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการพัฒนา “สมรรถนะ”  
 “สมรรถนะ” นำมาใช้อย่างกว้างขวางในการกำหนดความสามารถของบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
และการประกอบอาชีพ โดยได้มีการให้คำจำกัดความ “สมรรถนะ” ตามวัตถุประสงค์และบริบทของงาน หน่วยงาน 
และองค์กร อย่างไรก็ตาม ในด้านการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 7 - 18 ปีที่มีความแตกต่าง
กันตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้ให้ความหมายของ “สมรรถนะ” ดังนี้  
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๒.๒ สมรรถนะ เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 องค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) หรือ OECD ได้อธิบายการเกิดสมรรถนะด้วยรูปภาพ  ดังนี้ 

 
 ที่มา: OECD, 2016 

 จากความหมายของสมรรถนะ และจากแผนภาพของ OECD องค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะ 
ประกอบด้วย 
 ความรู ้ (Knowledge) เป็นสิ ่งที ่บุคคลรู ้ ในด้านความรู ้เฉพาะศาสตร์เฉพาะวิชา (Disciplinary 
knowledge) ความรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary knowledge) และความรู้ด้านการปฏิบัติในการนำ
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (Practical knowledge)  
 ทักษะ (Skills) เป็นการทำบางสิ ่งให้ดี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคนิคที ่เหมาะสม 
ในเวลาที ่เหมาะสม ทั ้งที ่เป็นทักษะทางปัญญาและอภิปัญญา (Cognitive and meta-cognitive skills)  
ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (Social and emotional skills) และทักษะทางร่างกายและการปฏิบัติ  
 เจตคติ (Attitudes) เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากความเชื่อและค่านิยม ที่สะท้อนให้เห็นถึงนิสัย ชอบที่จะ
ตอบสนองต่อบางสิ่งหรือบางคนในเชิงบวกหรือเชิงลบ และเจตคติอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์บริบทเฉพาะ 
 ค่านิยม (Values) เป็นหลักชี้นำที่สนับสนุนสิ่งที่ผู้คนเชื่อว่ามีความสำคัญในการตัดสินใจในทุกด้านของ
ชีวิตส่วนตัวและในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นตัวกำหนดสิ่งที่บุคคลให้ความสำคัญในการตัดสิน และสิ่งที่บุคคลแสวงหา
ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 แผนภาพ ของ OECD สามารถอธิบายการเกิดสมรรถนะ ได้ว่า 
 “สมรรถนะ” เกิดจากการที่ผู้เรียนได้ประมวล ผสมผสานความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยมในการลงมือ
ปฏิบัติ (Action) ในงานหรือสถานการณ์ ที่เรียกว่า “การประยุกต์ใช้” ซึ่งผู้เรียนจะแสดง “สมรรถนะ” ออกมา
เป็นพฤติกรรมและการกระทำที่สามารถสังเกตได้ จุดที่เป็นคานงัดสำคัญ คือ การประยุกต์ใช้ เป็นการให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างจากการเรียนรู้และฝึกฝน  

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการกระทำในการใช้ชีวิต 
การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)  
เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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ในห้องเรียนด้วยตนเอง มักจะเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตจริงและสังคม ที่เป็นทั้งสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียง
ความจริง  
 การพัฒนาสมรรถนะ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง จำเป็นต้องฝึกฝนและทำซ้ำ ๆ จนเกิดความสามารถ
และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน (Personal learning pathways) 
ซึ่งอาจแตกต่างกันไป กระบวนการ “ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflection)” เพื่อการวิเคราะห์และประเมินตนเอง
สำหรับวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  
 สมรรถนะเป็นสิ่งที่ติดตัวผู้เรียน สามารถถ่ายโอนไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและจัดการกับ
สิ่งต่าง ๆ ได้ และด้วยการไต่ตรองและสะท้อนคิดจนเป็นนิสัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และต่อยอดสมรรถนะ
เฉพาะด้านต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานของตนในอนาคต  
           Sarah Beckette (2020) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถนะได้อธิบาย ทักษะและสมรรถนะ ดังนี้ 
 

 

๒.๓ แนวคิดและลักษณะของการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency - Based Education) 
  การศึกษาฐานสมรรถนะ เป็นระบบการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นสำคัญ 
ดำเนินการจัดการศึกษาโดยนำสมรรถนะของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน 
โดยเน้นการเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริงและการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
เพื่อการส่งเสริมและบ่มเพาะสมรรถนะผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ การศึกษาฐานสมรรถนะที่มีคุณค่าและ
ประสบความสำเร็จนั้น ต้องการความไว้วางใจ (Trust) และความร่วมมือของสังคม ชุมชน โรงเรียน ผู้เรียน และ
ครอบครัว 
 ๒.๓.๑ แนวคิดและหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum: CBC) 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่มีพันธะต่อการความเจริญงอกงามและความสำเร็จของ
ผู ้ เร ียนทุกคน โดยใช้ผลลัพธ์การเร ียนรู ้ เม ื ่อจบช่วงชั ้นที ่ 1 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เร ียนผ ่าน 
มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างมีความหมาย เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับการดำรงชีวิต
ในสังคม และตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนจำเพาะบุคคล จึงเป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner 
Centric) โดยคำนึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน 
รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน ครู และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีหลักการสำคัญ ดังนี้  

ความเข้าใจที่ชัดเจน: ทักษะ และสมรรถนะ 
• ทักษะและสมรรถนะ แตกต่างกัน ในมโนทัศน์ (Concept) ที่ใช้ในการทำงาน ทักษะเป็นการระบุ         

แต่เพียงว่า ในการทำงานชิ ้นหนึ ่งต้องใช้ความสามารถอะไรบ้าง แต่บอกไม่ได้ว ่าถ้าจะทำให้  
ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร  ทั้งนี้ ทักษะเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ แต่สมรรถนะไม่ใช่
องค์ประกอบของทักษะ 

• ทักษะและสมรรถนะ มีความคล้ายคลึงกันได้ กล่าวคือ สมรรถนะในระดับเบื้องต้น จะให้คำจำกัด
ความที่คล้ายกันกับทักษะ คือ เป็นความสามารถที่ได้จากประสบการณ์และการฝึกฝน  
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  1. เป็นหลักสูตรที่มีสมรรถนะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ 
(Action Oriented) ที่มุ่งสู่การทำได้ (Able to Do) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นให้แก่ผู ้เรียน
ตามช่วงวัย โดยมีการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. เป็นหลักสูตรที ่ยึดผู ้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centric) โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถ รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ  
ได้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalization) 

 3. เป็นหลักสูตรที ่มีความเชื ่อมโยงกับชีวิตจริง (Related to Real Life) ของผู ้เร ียน  
มีความหมายต่อผู้เรียน เพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง 

 4. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม (Contextualized) ที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 5. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ได้มากข้ึน 

 6. เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น (Adaptive) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ครู สังคม และโลก  
 2.3.2 แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Instruction: CBI) 
  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการสั่งสมความสามารถ
และเกิดสมรรถนะตามที่กำหนด เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมที่สร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้เรียนกับโลกรอบตัว โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเองและกับเพื่อน ๆ รวมถึงวิเคราะห์และจัดการการเรียนของตนเอง ในสภาวะแวดล้อมเชิงบวก  
ที่ส่งเสริมคุณค่าในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม  
  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจึงจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นเป้าหมาย มุ่งเน้นผล
ที่จะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งก็คือ ความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ  
อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียน
เพ่ือรู้เท่านั้น 
  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีหลักการและแนวทาง ดังนี้  
  1. มีการกำหนดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย นั่นคือมุ ่งเน้น 
การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต 
  2. เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ของผู้เรียน เน้น “การปฏิบัติ (Action)” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม ที่จำเป็นต่อ 
การนำไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์ 
ปัญหา และอุปสรรคที่ท้าทาย ที่จะช่วยให้เกิดสมรรถนะตามเป้าหมาย 
  3. มีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
จริง โดยส่งเสริมการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) อย่างบูรณาการ (Integration) 
  4. มีการเสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ (Attitude/ Attribute) สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ 
กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำตนเองและกำกับการเรียนรู้
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ของตนเองได้ (Self-directed Learning) โดยสามารถการเรียนรู้/ทำงานตามความถนัดและความสามารถของตน  
และสามารถก้าวหน้าไปเร็วช้าแตกต่างกันได้ (self-pacing) 
  5. มีการให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเองระหว่างเรียน (Assessment as Learning) 
เพ่ือการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของตน 
  6. ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ 
ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะประสบความสำเร็จ  
 2.3.3 แนวค ิดและหล ักการของการว ัดและประเม ินผลฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Assessment: CBA) 

  การวัดและประเมินฐานสมรรถนะ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดสมรรถนะ หรือมีความก้าวหน้า 
ในสมรรถนะนั้น ๆ โดยพิจารณาจากการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระทำในการใช้ชีวิต การแก้ปัญหา 
และการปฏิบัติงาน เน้นใช้การประเมินเพื่อพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และใช้หลักฐานที่แสดงความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะที่กำหนดสำหรับ  
การประเมินเพ่ือสรุปผล การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ มีหลักการและแนวทาง ดังนี้   
  1. ให้ความสำคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) โดยถือว่าการประเมิน 
เป็นกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ ผู้เรียนมีการประเมินตนเองระหว่างเรียน (Assessment as Learning) 
เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของตนให้ดียิ่งขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ครูสังเกตและเก็บข้อมูล
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอนของตน และพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น (Assessment for Learning) 
  2. การประเมินเพื ่อพัฒนาใช้ว ิธ ีการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment)  
จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การประเมินจากชิ้นงาน 
จากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน 
  3. การประเมินตัดสินผล (Summative Assessment) จะมุ่งวัดสมรรถนะองค์รวม ที่แสดงถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ K (Knowledge) S (Skill) A (Attitude and Values) ในการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  4. การประเมินเพื่อตัดสินผล เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) 
โดยใช้วิธีการวัดจากพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติของผู้เรียนในสถานการณ์ต่าง  ๆ (Performance Test)  
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ K S A ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และ
หลักฐานการเรียนรู้อื่น ๆ (Evidence) เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์ไม่ใช่อิงกลุ่ม 
  5. การประเมินฐานสมรรถนะ มีการใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการประเมินเป็นสภาพ
จริง หรือใกล้เคียงสภาพจริงมากท่ีสุด 
  6. ผู ้เรียนจะได้รับการประเมินเมื ่อพร้อม หากไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที ่กำหนด  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการสอนซ่อมเสริมหรือได้รับความช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง  ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน จนสามารถผ่านได้ตามเกณฑ์ จึงจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ในขั้นหรือระดับที่สูงขึ้น 
  7. การรายงานผล เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาการของผู้เรียน ตามความเป็นจริงอย่างรอบด้าน  
ซ่ึงแต่ละสถานศึกษาสามารถพัฒนาข้ึนตามความเหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ....  
กำหนดเป้าหมายของการจัดการเร ียนรู้ เพื ่อพัฒนาตามช่วงวัยของผู ้ เร ียน โดยกำหนดเป็น 4 ช่วงชั ้น คือ  
ช่วงชั้นที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และช่วงชั้นที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โดยแต่ละช่วงวัยกำหนดให้ “ผลลัพธ์การเรียนรู ้เมื ่อจบช่วงชั ้น” เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู ้เรียน  
ที่เป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคนที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ให้เกิดกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะที่ประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และใช้ระยะเวลา 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายโดยประมาณ 3 ปี ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้เรียนครูผู ้สอนต้องวิเคราะห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น เพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามชั้นปีตามลำดับพัฒนาการของผู้เรียน
และลักษณะหรือธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้และและเข้าใจสาระสำคัญของส่วนประกอบที่ใช้ 
ในการนำเสนอสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดให้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นความสามารถติดตัว 
เมื ่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้น 
แก่ผู้เรียนไดใ้นสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” คือ ไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของศาสตร์ใด ๆ 
อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก 
จะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติเพื่อดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะนั้น ๆ เป็นได้ทั ้งกระบวนการที ่ใช้เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้ามศาสตร์   
เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด
ประเภทต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ 
 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... กำหนดสมรรถะนหลักที่จำเป็นต้องพัฒนาให้กับ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ด้าน ดังนี้ 
 

สมรรถนะหลัก นิยามสมรรถนะ 
1. การจัดการตนเอง 
 

การรู ้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู ้อื ่น การพัฒนาปัญญาภายใน                 
ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการ
อารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของ
เป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 
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สมรรถนะหลัก นิยามสมรรถนะ 
2. การคิดขั้นสูง 
 

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลัก
เหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได ้อย ่าง                     
มีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจ                   
ถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการ
และความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

3. การสื่อสาร 
 

มีความสามารถรับรู ้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้ง                       
วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ 
ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสาร  
อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ  
ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน 
ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและ
จัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทย 
และพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกา
และกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ื น
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  
ในประเทศและโลก มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ในชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยยึดมั่นความเป็นไทย ความเท่าเทียม
และเปน็ธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

มีความเข้าใจพื ้นฐานเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพ และ
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน  
ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต 
เห ็นค ุณค ่า สามารถแก ้ป ัญหา หร ือสร ้างสรรค ์นว ัตกรรมได ้ เ พ่ือ 
การดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
 สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะสาระการเรียนรู ้ที ่ประกอบด้วย 
ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ของแต่ละสาระการเรียนรู้  
ที่กำหนดสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  
 ผลลัพธ์การเร ียนรู ้ เมื ่อจบช่วงชั ้น (Learning Outcome) เป็นเป้าหมายของการจัดการเร ียนรู้  
เมื่อจบช่วงชั้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย พฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ที่ครูผู้สอน
ต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นเป็นภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้  
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 ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน เป็นความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมของแต่ละสาระการเรียนรู้                  
ทีต่้องนำไปใช้ในการออกแบบหรือกำหนดสถานการณ์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กำหนด ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมที่สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างสถานการณ์ และกิจกรรม  เป็นการนำความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกันมากำหนดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนหรือแสดงพฤติกรรมตามกระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนรู้ที่กำหนด เพื่อให้เกิดสมรรถนะ            
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 สำหรับเอกสารคู่มือการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... สำหรับช่วงชั้นที่ 1 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) นี้ กำหนดผลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 ตามสาระการเรียนรู้ที่สำคัญจำเป็น
สำหรับนักเรียน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  4. สาระการเรียรู้ศิลปะ 
 5. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม 
 7. สาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 
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4. การจัดการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 1 (ป.1-3) 

 ช่วงชั้นที่ 1 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
หรือช่วงวัยของนักเรียนที่มีอายุ 7 – 9 ปี เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างฐาน
เครื่องมือการเรียนรู้และสุขภาวะของผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามช่วงวั ยและความต่อเนื่องของ 
การพัฒนา โดยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาการของ
นักเรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ในขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้เพื่อเสริม
ความเข้มแข็งในสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่สูงขึ้น 
 มุง่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1 ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวัย 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการตนเอง 
การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาและเสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เกี ่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
เพ่ือการเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติ และวิทยาการทางเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทนั  
 การจัดการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของ 
สาระการเรียนรู้ โดย  
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้าน
การฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้และการทำงานอย่างเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษา สถานการณ์และกิจกรรมที่นำมาใช้พัฒนาความสามารถทางภาษาจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์
ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร อย่างเป็นองค์รวม คู่กับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิด
สมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น
และสะท้อนความรู้สึกกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน กิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาผ่านสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมให้เจริญเติบโต
และมีพัฒนาการตามวัยผ่านการเล่นกิจกรรม กีฬาอย่างสนุกสนานและปลอดภัย รู้จักใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื ่น สามารถใช้ทักษะเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสารการรวม
พลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน  
 • การพัฒนาผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก 
และส่งเสริมให้แสดงออกเพื่อสื่อสารสิ่งที่ได้รับรู้ด้วยผลงานทางศิลปะ การร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตาม
เสียงดนตรีอย่างมีจินตนาการ แสดงออกถึงความซาบซึ้งด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
น ักเร ียนเกิดสมรรถนะด้านการจัดการตนเอง การคิดขั ้นสูง การสื ่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 • การพัฒนาผ่านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม นักเรียน                 
จะได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน รู้เคารพสิทธิ
ของผู้อื ่น และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม                  
กำกับตนเองในการใช้จ่ายของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน และใฝ่ทำความดี และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน กิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาผ่านสาระการเรียนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาตินักเรียนจะได้รับ  
การพัฒนาให้เข้าใจระบบธรรมชาติ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู ้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู ้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร  
กิจกรรมการสืบเสาะและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้าน การจัดการตนเอง 
การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน



15 
 

 

5. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้  

 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กำหนดสมรรถนะหลัก 6 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะ
ตามสาระการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู ้เร ียน การพัฒนาสมรรถนะหลักทั ้ง 6 ต้องอาศัย 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
ในช่วงชั ้นที ่ 1 กำหนดสมรรถนะเฉพาะเพื ่อเป็นพื ้นที ่ในการเรียนรู ้และพัฒนาสมรรถนะหลัก ผ่าน 7 สาระ 
การเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละสมรรถนะหลักสามารถพัฒนาผ่านแต่ละสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
5.1 สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองในช่วงชั้นที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้การรู้จัก รัก เห็นคุณค่า 
ในตนเองและผู ้อื ่น การพัฒนาปัญญาภายใน ตั ้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองในการเรียนรู ้และใช้ชีวิต  
การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู ่สภาวะสมดุล 
(Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิตมีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อื ่น ผ่าน 7 สาระ 
การเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้องการพัฒนาให้นักเรียน
รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองผ่านการปฏิบัติกิจกรรมด้านภาษาทั้งการฟัง ดู อ่าน พร้อมทั้งพูดและเขียน 
เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ และใช้ความสามารถด้านภาษาสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นเพื่อการทำงาน 
ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเป้าหมาย 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องการพัฒนาให้นักเรียน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองเมื ่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที ่มี  
ความยากลำบาก รู้จักจุดเด่นที่ทำให้ตนเองสามารถแก้ปัญหาได้ รู้จักจุดด้อยที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้จักความยาก
ของปัญหาและจัดการกับความยากนั้นด้วยตนเองอย่างสมเหตุสมผล 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ต้องการพัฒนา  
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้เป้าหมาย 
และนำตนเองไปสู่เป้าหมายด้วยความภาคภูมิใจ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู้ส ุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ  
มุ่งให้นักเรียนมีการเจริญเติบโต และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แสดงความรู้สึก และสื่ออารมณ์ 
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ก่อเกิดการพัฒนาทางจิตใจให้สามารถเผชิญและจัดการปัญหาอย่างมีสติ  
และนำตนเองไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ประวัต ิศาสตร์                    
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อตนเองและสังคมจะเป็น                
สิ่งยึดโยงให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมต่อสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองด้านการจัดการตนเองผ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ระบบธรรมชาติ จะทำให้นักเรียนได้รู้จักและซึมซับความรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติรอบตัวด้วยการสังเกต ตั้งคำถาม 
และเก็บเกี่ยวความรู้จากปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะส่งเสริมเจตคติและคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์  
รับรู้ความสนใจและความชอบต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นำไปสู ่การตั ้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเอง  
ในการเรียนรู้และใช้ชีวิต 
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5.2 สมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั ้นสูง ในช่วงชั ้นที ่ 1 มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง  
ที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี
เป้าหมาย ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ทักษะการค ิดว ิเคราะห ์สารสนเทศจากการฟัง ด ู และอ่าน ฝ ึกทักษะการส ังเคราะห์และตัดส ินใจ 
อย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารความเข้าใจผ่านการพูดและเขียนตามธรรมชาติและหลักการใช้ภาษาไทย 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้ความสามารถ  
ด้านการคิดของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นักเรียนต้องใช้ความสามารถ  
ในการคิดเชื่อมโยงระหว่างความเป็นธรรมชาติกับคณิตศาสตร์ ต้องใช้กระบวนการให้เหตุผลเพื่อสร้างข้อสรุป 
ในการสร้างทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความสามารถด้านการคิดด้วยการรับสารผ่านการฟัง การอ่าน และการดู จากสื่อที่นำเสนอเรื่องราว  
ในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ตัดสินใจอย่างมีเหตผล และสื ่อสารความรู ้ความเข้าใจให้ผู ้อื ่นเข้าใจความรู้  
ด้วยการเขียนหรือการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งให้นักเรียนรับรู้ความเชื่อมโยงของ
สรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการสังเกต ทดลอง และใช้จินตนาการเพื่อการแสดงถึงสิ่งที่ได้รับรู้   
ผ่านเสียง ท่าท่าง และภาษาอย่างสร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผล  
อย่างรอบด้าน ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ทางกายและจิตที่มีผลต่อการเจริญเติบ โต
อย่างมีสุขภาพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมอืง 
และศีลธรรมมุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดผ่านการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างอดีต ปัจจุบัน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผล ใช้คุณธรรมตามหลักการของศาสนาที่นับถือเป็นหลัก 
ในการตัดสินใจเพื่อตนเองและสังคม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ  
มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการคิดขั้นสูงผ่านประเมินและออกแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
ที่เหมาะสม        
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5.๓ สมรรถนะด้านการสื่อสาร 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื ่อสาร ในช่วงชั้นที ่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถรับรู้ รับฟัง  
ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้  
ความเข้าใจในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านกลวิธีการสื ่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง  
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการรับข้อมูลสารสนเทศด้วยการฟัง ดู และอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ พร้อมทั้งสื่อสารด้วยความเข้าใจด้วยการพูด เขียน ท่าทาง หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้
ที่มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารหรือสื่อความหมาย การสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถรับสารที่มีการนำเสนอด้วยภาษาคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล และสามารถสื่อสารแนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งใช้ความสามารถในการสื่อสารด้านคณิตศาสตร์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื ่อสารผ่านสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาระด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการฟังและการพูดกับบุคคลที่อยู ่ใกล้ตัว ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยการอ่านและเขียนเพื ่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู ้สึก  
รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสื่อสารอย่างมี
สุนทรีย ความสามารถรับรู ้ ร ับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั ้งว ัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ด้วยการสัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง ร้อง เล่น เต้น และเคลื ่อนไหว  
ตามเสียงดนตรี สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ รวมทั้งการพูดให้ความเห็นกับผลงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี ใช้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมทางกายด้วยความเข้าใจในกฎ กติกา รับรู้ รับฟัง ตีความ และกระบวนการคิด
เกี่ยวกับสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน
อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
และศีลธรรมมุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที ่พลเมือง และศีลธรรมทำกิจกรรม                         
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักและเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ใช้กระบวนการคิดไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจในระบบคุณค่า และการแก้ปัญหาร่วมกัน         
ผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ มุ่งพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการรับรู้ รับฟัง และใช้กระบวนการคิด เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจ สื่อสารความรู้
ความเข้าใจด้วยการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และใช้ใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
แก้ปัญหา และอยู่ร่วมกันอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ และมีพลัง 
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5.4 สมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม ในช่วงชั้นที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดระบบ
และกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีแผน ขั ้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู ้นำ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีการประสานความคิดเห ็นที ่แตกต่างส ู ่การต ัดส ินใจและแก้ป ัญหาเป็นทีมอย่างร ับผ ิดชอบร่วมกัน  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ียุ่งยาก ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  มุ ่งพัฒนา 
การจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองร่วมกับผู้อื่น ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ทั้งการฟัง ดู อ่าน พูด
และเขียนด้วยความเข้าใจธรรมชาติของการใช้ภาษา ใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และจัดการความขัดแย้ง 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา 
บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน สามารถใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ทำให้การทำงานมีแนวคิดที่สอดคล้องกันและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้นำไปสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน 
เขียน และการใช้ภาษาอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำให้เกิดการสื่อสาร  
อย่างเป็นขั้นตอน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ได้อย่างสันติ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ การร้อง เล่น เต้น            
เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู ่การหาทางออกจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้ง 
การร่วมมือกันทำกิจกรรมจะทำให้เกิดความเข้าใจลักษณะของเพื่อนร่วมทีม และศักยภาพของทีมซึ่งนำไปสู่  
การวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู ้ส ุขศึกษาและพลศึกษา            
การใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื ่นทำให้สามารถจัดการความสัมพันธ์และ  
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการแก้ปัญหา 
ที่ต้องใช้การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม การรวมพลังทำงานเป็นทีมจำเป็นที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้อื ่น และรับผิดชอบ                
ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองไปพร้อมกัน โดยสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันและการกำกับตนเอง
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำ และทำความเข้าใจสภาพสังคมรอบตัวตามความเป็นจริง 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ และระบบ
ธรรมชาติ การประเมินการและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำผลการแก้ปัญหาหรือหลักฐานมาตีความหมายข้อมูล 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จะสามารถทำความเข้าใจผลของการแก้ปัญหาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ที ่เหมาะสมตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิกของทีม  
จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดเริ ่มต้นของการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5.5 สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ในช่วงชั้นที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ในการปฏิบัติตน
อย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื ่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื ่นท่ามกลาง           
ความแตกต่างหลากหลายเห็นคุณค่าของศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู ้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู ้เท่าทัน               
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ในชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยยึดมั ่นความเป็นไทย ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย และสันติวิธี ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้ทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน 
และสื ่อสารอย่างมีวิจารณญาณ รับฟังและเปิดรับความคิดเห็นของผู ้อื ่นโดยลดอคติของตนเอง ใช้เหตุผล  
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยสันติวิธี บนพื้นฐานความเป็นไทย และการใช้ภาษา 
เพ่ือการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และกฎระเบียบ
ที่ตั้งขึ้น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล 
ในการแก้ปัญหา สื่อสารและนำเสนอข้อมูลตามหลักคณิตศาสตร์อย่างเป็นกลาง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ การสื่อสารความคิด
ผ่านจินตนาการเพื่อแสดงออกถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก อยู่ร่วมกับผู้อื ่นท่ามกลาง  
ความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู ้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู ้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย ความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   
การเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาวะ ดำเนินชีวิตอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื ่น อยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นท่ามกลาง  
ความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคลื ่อนไหวร่างกายอย่างปลอดภัย  
เพ่ือแสดงออกถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างเหมาะสม  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและ                   
พลโลก รู ้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื ่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคม                    
อย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
รู ้ค ุณค่าของประวัติศาสตร์ รู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก มีบทบาท                          
ในการตัดสินใจและสร้างการเปลี ่ยนแปลงในชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยยึดมั ่นความเป็นไทย                     
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และหาคำตอบด้วยความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจ  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก 
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5.6 สมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน ในช่วงชั้นที่ 1 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพ และความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น             
ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้  
ทางภาษา ด้วยใช้ภาษาเพื ่อการเรียนรู ้ปรากฏของโลกและจักรวาล และเพื ่อทำงานร่วมกับผู ้อื ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี ตามความความอยากรู้อยากเห็น และช่างสังเกต 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารและนำเสนอ เพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไป 
เกี ่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล รวมถึงเห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ธรรมชาติในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การใช้จินตนาการในการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการทำความเข้าใจ เข้าถึง และเห็นคุณค่าของปรากฏการณ์
ของโลกและจักรวาล 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้                 
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม การดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  
ใช้การประเมินและการออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ เพื ่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมสำหรับ 
การดำรงชีว ิตและอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติอย่างยั ่งยืน โดยใช้เครื ่องมือการเรียนรู้ และสื ่อสารด้ายภาษา 
เชิงวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 
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6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะใน 7 สาระการเรียนรู้ 

 การพัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ....  
ต้องอาศัยการพัฒนาผู้เรียนผ่านสมรรถนะฉพาะของสาระการเรียนรู้ 7 สาระที่สัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน ได้แก่  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม และวิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ รายละเอียดดังนี้ 
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้  

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การใช้ภาษาไทยเป็นสมรรถนะที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้สามารถสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีมารยาท รวมทั้งสามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 สาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ 2) อ่าน 
ด้วยความเข้าใจ 3) เขียนแสดงความเข้าใจ และ 4) เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
  สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 10 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 10 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ หรือบริบท  
ใกล้ตัวของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน  

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังสิ่งต่าง ๆ และการดูภาพ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ 
และสร้างความเข้าใจเรื ่องราว ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดสนทนา และการเล่าเรื ่อง  
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกกาลเทศะ บุคคล และมีมารยาท 

ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจากการอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถอ่านออกและเข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่านไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน 
เพื่อให้สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเขียนข้อความแสดงความรู ้ความเข้าใจ 
ความคิด ความรู้สึก โดยใช้คำและประโยคได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย เพื่อสื่อสาร 
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน ทั้งนี้ วิธีการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก
สะกดคำ และอ่านตามครู ยังคงเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน  
สามารถอ่านออกและเขียนได้ 

จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้

หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยพื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษา 
เพ่ือสื่อสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยคำนึงพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาของนักเรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นวัยที่เพิ่งก้าวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมี 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านการใช้ภาษา การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน และการใช้ชีวิตกับผู้อื่นที่ไม่ใช่  
คนในครอบครัว ในเบื้องต้นครูควรจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้  
ของนักเรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐาน ของ
สถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น การใช้ภาษาพูดเพื่อสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 
เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยใช้วิธีการสอน 
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ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ เข้าใจโครงสร้างและความหมายของคำ ประโยค และ
ข้อความ โดยใช้บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสือเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั ้งบทอ่านอื ่น ๆ  
ในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายโฆษณา ประกาศ นิทาน หรือกวีนิพนธ์ เป็นต้น 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงชั้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียน  
ได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างภาษาไทย
พื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทต่าง ๆ  และเกิดสมรรถนะ
การใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งนี้ การสอนอ่านเขียนในเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ยังคงเน้นการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำเป็นหลัก จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้
เกี ่ยวกับการเข้าใจความหมายของคำ การนำไปใช้การแต่งประโยคง่าย ๆ ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ ต้องมี 
การปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ทั้งจากการฟัง ดู และ

การอ่าน เพื่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ด้วยเหตุนี้ 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณ์ หรือบริบท
ใกล้ตัวแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น  
  คณิตศาสตร์  อ่านและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ ตีความ แก้ปัญหา 
พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน
ที่เป็นรูปธรรม รับฟังและอธิบายให้เหตุผลความสัมพันธ์ของจำนวน 

ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ  วาดภาพประกอบคำ ประโยค เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดูภาพจิตรกรรม

ฝาผนังแล้วบอกได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยงกับนิทานชาดกที่เคยอ่าน เขียนภาพลายไทย แล้วเขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับภาพที่ตนวาดขึ้นมา ร้องเพลง 

สุขศึกษาและพลศึกษา  พูดนำเสนอเป้าหมายการเรียนรู้ ฟัง ดู และสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคลิป
สถานการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น อาหารขยะ โรคภัย ฟัง ดู และอ่านวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ฉลาก 
ต่าง ๆ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัย อ่านสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม  อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชน 
ที่ตนเองอยู่ อ่าน และเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้เรื่องราวจากบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ              
วันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของท้องถิ่น นิทาน    
ในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน อ่านข้อมูลจากโบรชัวร์สินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่                 
การเดินทาง  

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ   สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที ่ต ้องการศึกษาได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ  หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ สังเกต พูด เขียน หรือวาดภาพเกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ที่มีในท้องถิ่นสรุปความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สถานการณ์ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น จดบันทึกแผนที่ความคิดอินโฟกราฟิกส์ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ 
1.1 
 
1.2 

ฟัง และดูเพ่ือทำความเข้าใจข้อความ หรือเรื่องที่ได้ฟัง และดู  
หรือมีผู้อ่านให้ฟัง  
พูดสื่อสารให้ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจ 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1.๓ ส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ 
ประสบการณ์กับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ 
และเคารพในความแตกต่าง 

1.๔ สะท้อนการพูดของตนเองตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม 
2. อ่านด้วยความเข้าใจ 
2.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรอง

ง่าย ๆ อย่างคล่องแคล่ว   
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 2.2 เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

2.3 ฝึกฝนการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
2.4 ตั้งคำถามและตอบคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 
2.5 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
3. เขียนแสดงความเข้าใจ 
3.1 คัดลายมือตามรูปแบบ และคัดลอกคำ หรือข้อความอย่างถูกต้อง 2. การคิดขั้นสูง 

3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

3.2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ  
3.3 เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการและปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ 
4. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 เข้าใจและใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 2. การคิดขั้นสูง 

3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

4.2 สะกดคำ เข้าใจความหมาย และนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ 
4.3 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค และนำคำไปแต่งประโยคง่าย ๆ 

ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.4 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. ตั้งใจฟังและดูเพ่ือทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ และกล้าแสดงออกถึงความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจ 
อย่างเหมาะสม 

2. พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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4. ตั้งใจอ่าน และอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว 
5. เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน และสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากการอ่านสื่อต่าง ๆ 
6. อ่านเรื่องตามความสนใจ และมีนิสัยรักการอ่าน 
7. เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างอิสระ 

และมีจินตนาการ 
8. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. ใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

10. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ตั้งใจฟังและดูเพ่ือทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ และกล้าแสดงออกถึงความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจอย่างเหมาะสม  
2. พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1.1 ฟัง และดูเพื่อทำความเข้าใจข้อความ หรือเรื่องท่ีได้ฟัง และดู หรือมีผู้อ่านให้ฟัง 

- มีสมาธิจดจ่อกับการฟัง จับสาระ
ของเรื่องราวได้ 

- จดจำข้อมูลและคำสำคัญ เพ่ือนำไป  
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

- สร้างคลังคำศัพท ์และเข้าใจ 
ความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

- ออกเสียงคำ วลี ข้อความ ประโยค  
ได้ถูกต้อง 

- อธิบายความหมายโดยนัยและใช้ 
ภาษาในการสื่อสารความหมายได้ 

- ฟังอย่างตั้งใจ และฟังอย่างไม่ตัดสิน 
- สร้างสรรค์ผลงานจากการฟัง และ

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ 

 

- ฟังเรื่องราวอย่างหลากหลายทั้งจากนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก  
บทกวี บทเพลง ฯลฯ ที่เรียบเรียงภาษาได้อย่างไพเราะ  
มีภาพประกอบที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการได้อย่างหลากหลาย  
มีรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่าง 

- ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังคำศัพท์จากนิทานพ้ืนบ้าน  
นิทานชาดก บทกวี บทเพลง ฯลฯ ทำสมุดบันทึกคำศัพท์ 

- ครูอ่านวรรณกรรม นิทาน ข่าว เรื่องเล่า สารคดี วรรณคดี หรือ 
บทความให้นักเรียนฟัง หรือนักเรียนสลับกันอ่าน นักเรียนอ่าน 
ให้เพ่ือนฟัง เป็นต้น เพ่ือขยายขอบเขต คลังคำศัพท์ และ 
การออกเสียงให้ถูกต้อง 

- ครูชวนสนทนาเหตุการณ์จาการฟัง หรือการดู เช่น ความคิด  
ความรู้สึก จากการฟัง คำศัพท์ยาก คำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนไม่เข้าใจ  
มีตัวละครอะไรบ้าง เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เกิดข้ึนที่ไหน  
ทำไมตัวละครนั้นจึงแสดงออกแบบนั้นเพราะเหตุใด ถ้านักเรียน 
เป็นตัวละครนั้นจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด 

- แบ่งกลุ่มนักเรียน 4 – 5 คน อภิปรายแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อ 
ที่กำหนด และสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบอิสระ  

1. ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ 
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- ฟังโจทย์คณิตศาสตร์จากครู จากเพ่ือน เพ่ือเข้าใจโจทย์ ตีความจาก 
โจทย์ในการคิดแก้ปัญหาฟัง และดูเพ่ือนที่นำเสนอ หรือแสดงวิธีคิด 
บนกระดาน และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

- นักเรียนร่วมกันสังเกตสิ่งของที่ครูนำมา เพ่ือนนำมา หรือชิ้นงาน 
ที่ทำเสร็จ และรับฟังสิ่งที่เพ่ือนนำเสนอแลกเปลี่ยนกัน 

- ฟัง และดูเรื่องราวจากคลิปสถานการณ์ท่ีครูให้ ฟังเรื่องเล่า ฟังโจทย์  
เงื่อนไข สถานการณ์การเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนอ 
ความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ดูร่วมกัน 

- นำคลังคำท่ีบันทึกไว้ไปสร้างนิทานเรื่องใหม่ของตนเอง แล้วนำมา 
บอกเล่าให้เพ่ือนได้ฟัง วาดภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจ 
จากคำไปสู่ภาพ 

 
 

1.2 พูดสื่อสารให้ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจ 

- พูดสื่อสารแสดงออกถึงความต้องการ 
และความรู้สึกของตนเองให้ผู้อ่ืน
รับรู้และเข้าใจ 

- ใช้ภาษาพูดในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

- ใช้ภาษากายที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับประเด็นที่พูดสื่อสาร 

 

- เจ้าของผลงานนำเสนอผลงานการพากย์เสียงประกอบนิทาน สื่อสาร
น้ำเสียงของตัวละครออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของ 
ตัวละครแต่ละตัว 

- ครูนำเสนอเหตุการณ์ที่อาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่อง แต่สามารถ
ตีความได้จากบริบทในเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนตีความและพูดอภิปราย
ค้นหาสิ่งอ้างอิงจากเรื่อง โดยใช้คำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร ทำไม นักเรียนคิดใคร่ครวญและเขียนลงในสมุด 

- แบ่งกลุ่มให้นักเรียนพูดสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเอง 
ในกลุ่มย่อย โดยให้นักเรียนเลือกหัวข้อในการพูดสื่อสารให้เพ่ือน
เข้าใจ คนละไม่เกิน 3 นาที จากวรรณกรรมที่อ่านวางแผน ฝึกซ้อม
และนำเสนอครูและเพ่ือน สะท้อนให้ข้อแนะนำเพ่ือ ปรับใช้ในครั้งต่อไป 

- พูดอภิปรายเพ่ือหาทางเลือกในการแก้ปัญหาจากโจทย์คณิตศาสตร์  
พูดความรู้สึก ความคิดจากโจทย์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำเสนอวิธีการ
คิดแก้ปัญหาของตนเอง ระบุความเหมือนและความต่างในวิธีคดิของ
ตนเองกับของเพ่ือน 

- พูดนำเสนอความเข้าใจจากโจทย์ หรือกิจกรรมที่ได้ทำ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขของตนเอง ในสิ่งที่แก้ได้ และไม่ได้  

- พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม และนำเสนอชิ้นงานให้ครู 
และเพ่ือน เสนอแนะให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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1.3 มีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่าง 

- ร่วมสนทนา ให้ข้อเสนอแนะ  
  และสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก 
  ของตน และรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก 
  ของผู้ที่กำลังร่วมสนทนาได้ 
- วิเคราะห์ สนทนา สรุปความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน  
  บริบทของตัวละคร และนำมา 
  ปรับใช้ชีวิต 
- แสดงความคิดเห็น และรับฟัง 
  ความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน 
 

- ครูจัดกิจกรรมบอกอารมณ์ ให้ผู้เรียนเลือกภาพที่ตรงกับอารมณ์ 
ความรู้สึกของแต่ละคนในวันนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสื่อสาร 
อารมณ์และเรื่องราวของตนให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ผ่านการอุปมาโดยใช้
ภาพต่าง ๆ เพื่อให้เพ่ือนและครูได้มีโอกาสรับรู้ความรู้สึก และ
ช่วยเหลือให้คลี่คลาย ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนวิธีการของเพ่ือน  
ในการทำให้อุปสรรคผ่านพ้นไปได้ 

- ครูยกตัวอย่างคำ หรือประโยคในเรื่องเพ่ือชวนสนทนา แล้วตั้งคำถาม
เพ่ือเทียบเคียงกับตนเอง เช่น 
o สะท้อนสังคมอย่างไร ทั้งความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม 
o สะท้อนวิถีชีวิตของคนในช่วงเวลานั้นอย่างไร 

  นักเรียนคิดใคร่ครวญคนเดียวและเขียนลงในสมุด หลังจากนั้น 
  เข้ากลุ่มย่อย 4 - 5 คน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน นักเรียน 
  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการพูดคุยและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่น่าสนใจ   
  ของกลุ่มให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง 
 

 
 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สนทนา สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน บริบทของตัวละคร และระบุสิ่งที่จะนำมา 
  ปรับใช้ชีวิตของตนเอง 
- นักเรียนร่วมกันพูดอภิปรายเพ่ือหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
  จากโจทย์ใหม่ สถานการณ์ใหม่ และนำเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา 

ของตนเอง สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
- วิเคราะห์และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนจากโจทย์จากสถานการณ์ 

เพ่ือเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของตนเองและผู้อื่น และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ที่เหมือน หรือคล้ายกับโจทย์ที่ครูให้   
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1.4 สะท้อนความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนต่อการพูด 
และการแสดงออกของตนเอง ตามความเป็นจริง อย่างเหมาะสม 

- แก้ไขปรับปรุงการพูดของตนเอง  
  เมื่อได้รับผลสะท้อนจากเพ่ือน 
  และครู 
- พูดสื่อสารตามความเป็นจริง  
  และสะท้อนผลการปฏิบัติ 
  เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
- เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น  
  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  โดยไม่ตัดสิน 

- จัดให้มีกิจกรรมการพูดนำเสนอผลงานเจ้าของผลงาน และ
ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการพูดให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และ
ฝึกซ้อมให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ 

- ทำการประเมินผลหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลงด้วยเครื่องมือ   
  AAR (After Action Review) 
- ครูเปิดคลิปวีดีโอตัวอย่างการพูดท่ีน่าสนใจ ให้นักเรียนวิเคราะห์

จุดเด่น จุดที่ควรปรับร่วมกัน เช่น น้ำเสียง ท่าที การใช้ภาษา  
ความมั่นใจ เนื้อหาหรือหัวข้อ ด้วยการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 

- เลือกหัวข้อในการพูดสื่อสารให้เพ่ือนฟัง คนละไม่เกิน 3 นาที  
จากวรรณกรรมท่ีอ่าน วางแผน ฝึกซ้อม และนำเสนอ (ครูอาจจะ 
ขออนุญาตบันทึกวีดีโอไว้ให้นักเรียนได้ดูเพ่ือสะท้อนตนเอง) 

- เขียนสะท้อนตนเองจากการพูดในมิติของจุดเด่น สิ่งที่ทำได้ 
ตามเป้าหมาย และสิ่งที่จะพัฒนา ครูและเพ่ือนสะท้อนให้คำแนะนำ
เพ่ือปรับใช้ในครั้งต่อไป โดยพูด หรือเขียนสะท้อนตนเองในกลุ่มย่อย 
และกลุ่มใหญ่ หลังจากทำกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ 
เช่น ได้ทำอะไร รู้สึกอย่างไร เจอปัญหาอะไร หรือแก้ไขอย่างไร  
เกิดความเข้าใจอะไรใหม่ จะนำไปปรับใช้ จะดีกว่านี้ ถ้า...  
หรือการแก้ปญัหาจากโจทย์ ทั้งสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนา  

- พูดระบุปัญหาในการนำเสนอชิ้นงาน ขั้นตอนการทำงาน วิธีคิด 
แก้โจทย์ต่าง ๆ เช่น การพูดเร็ว ช้า การพูดติดขัด พูดวกวนไปมา 

- พูดนำเสนอเป้าหมายการเรียนรู้คืออะไร บอกได้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน 
จะมีวิธีไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

4. ตั้งใจอ่าน และอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว 
5. เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามและตอบคำถามสรุปความรู้และข้อคิด ชื่นชม  
    แสดงความคิดเห็นจากการอ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัล และสืบค้นความรู้จากแหล่งความรู้ 
    ที่หลากหลาย 
6. อ่านเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพลงพ้ืนบ้าน และเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นตามความสนใจ  
    และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

2. อ่านด้วยความเข้าใจ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

2.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อย่างคล่องแคล่ว 

- อ่านออกเสียงชัดเจนและเข้าใจ 
  ความหมายของเรื่องที่อ่าน 
- อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง  
  ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และ 
  บทร้อยกรองง่าย ๆ ถูกต้อง  
  และคล่องแคล่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (อ่านภาษากาย) แสดงท่าทาง 
ตามคำที่ครูเลือกมา แล้วพูดสนทนาเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะอ่าน 
ต่อไป  

- อ่านภาษาท่าทางของเพ่ือน ว่าเหมือน หรือแตกต่างจากท่าทาง 
ของตนเองอย่างไร และพูดคุยกันว่า เหตุใดแต่ละคนจึงเลือก 
ทำท่าทางเช่นนั้น 

- อ่านภาษากายที่เพ่ือนเลือกมานำเสนอ โดยใช้ภาพที่ครูเตรียมไว้ให้  
- คาดเดาจากภาพหน้าปกว่า เรื่องที่จะได้อ่าน น่าจะเกี่ยวข้องกับ 
  เรื่องใด 
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2.2 เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

- อธิบายความหมายของคำ หรือ 
  ข้อความที่ไม่รู้จักด้วยการคาดเดา 
  จากความรู้เดิมของตน การ
สอบถาม 
  จากผู้อื่น และการค้นคว้าจาก 
  แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
- เข้าใจความหมายโดยนัยของคำ หรือ 
  ประโยค ข้อความที่อ่าน 
- ตีความความหมายของคำ และ 
  ข้อความของเรื่องที่อ่าน และอธิบาย 
  ไดส้อดคล้องกับประสบการณ์ 
  และบริบทของตนเอง 
 

- จัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านนิทานร้อยแก้ว อ่านนิทาน 
คำกลอน อ่านทำนองเสนาะ อ่านบทกวี ฯลฯ เพื่อซึมซับความงาม 
ทางภาษา อย่างละเมียดละไม ในสภาพแวดล้อมที่สงบ สวยงาม  
เมื่ออา่นจบช่วงหนึ่งแล้วจัดให้มีการสนทนา ตีความเรื่องที่ได้อ่าน 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียน 

- สนทนาถึงความหมายของคำที่น่าสนใจ สถานการณ์ท่ีมีความกำกวม  
เปรียบเทียบกับคำท่ีมีความชัดเจน ที่พบจากเรื่องที่อ่าน และค้นหา
ความหมายเพ่ิมเติมจากพจนานุกรม 

- ครูนำเสนอเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่องจากเรื่องที่อ่าน  
แต่สามารถตีความได้จากบริบทในเรื่อง นักเรียนคิดใคร่ครวญ 
ตีความ และหาสิ่งอ้างอิงจากเรื่องแลกเปลี่ยนกัน (อาจเป็นกลุ่มใหญ่ 
หรือกลุ่มย่อย) และสรุปความเข้าใจในรูปแบบอิสระ 

- อ่านและวิเคราะห์โจทย์ได้ว่า เห็นอะไร โจทย์บอกอะไร โจทย์ไม่ได้ 
  บอกอะไร โจทย์ต้องการหาอะไร จะหาคำตอบได้อย่างไร และ 
  แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
- อ่านตีความจากบทความ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ครูกำหนดให้ 
- สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ  
  หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ 

2.3 ฝึกฝนการอ่านจากสื่อต่าง ๆ ท้ังหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสืบค้นความรู้  
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 

- อ่านข้อความ อ่านภาพ และ 
  เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ได้อย่าง 
  หลากหลาย 
- อ่านจับใจความเรื่องที่อ่าน และ 
  ตอบคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน  
  อย่างไร เมื่อไร ทำไม  
- เรียบเรียงเรื่องราวและลำดับ 
  เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  
- อ่านหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล  
  และสืบค้นความรู้ จากแหล่งความรู้ 
  อย่างสม่ำเสมอ 
 

- ดูภาพแล้วเล่าเรื่องประกอบภาพ (อ่านภาษาภาพ) เล่าถึงความหมาย 
ที่ภาพกำลังนำเสนอออกมาได้ 

- ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วบอกได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยงกับ
นิทานชาดกท่ีเคยอ่าน  

- เชื่อมโยงประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน เข้ากับประสบการณ์ 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย 

- อ่านเรื่อง บทความ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
จับประเด็นเรื่องที่อ่านและตอบคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 
เมื่อไร ทำไม  

- ครูชวนสนทนาจากสิ่งที่อ่าน เช่น คำศัพท์ใหม่ คำศัพท์ยาก 
ประเด็นที่สารนั้นต้องการสื่อความคืออะไร มีคำศัพท์อ่ืนอีกหรือไม่
ที่สามารถใช้แทน หรือมีความหมายโดยนัยเหมือนกัน นักเรียน
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย และนำเสนอในกลุ่มใหญ่  

- อ่านข้อมูลจากโบรชัวร์สินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพ 
อากาศ แผนที่การเดินทาง และพูดแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากสิ่งที่ได้
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อ่าน เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง เชื่อมโยง
สู่การใช้ชีวิตประจำวัน 

- อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชน ที่ตนเองอยู่ เพ่ือเข้าใจ
ตำแหน่ง ที่ตั้ง ที่ตั้ง ระยะทาง และทิศทางของสิ่งต่าง ๆ 

- อ่าน และใช ้Google Earth คน้หาตำแหน่งที่บ้าน เห็นสภาพภูมิศาสตร์   
 ของหมู่บ้าน จงัหวัด ประเทศ และสิ่งแวดล้อม 

2.4 ตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 

-  เข้าใจเรื่องท่ีอ่าน และสรุปความ  
   ย่อความ หรือขยายความเรื่องที่อ่าน 
- ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล 
  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
- จับใจความ สรุปข้อคิดจากเรื่อง 
  ที่อ่าน และนำไปปรับใช้ในชีวิต 
- วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้หลากหลาย 
  มุมมอง และสมเหตุสมผล 

 

- ครูชวนสนทนา อ่านจบเรื่องแล้วรู้สึกอย่างไร มีความคิดอะไรเกิดข้ึน  
  นักเรียนตอบคำถามต่อความเข้าใจเรื่อง ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  ทำไมจึงทำอย่างนั้น 
- อ่านเรื่องราวข่าวสาร ข้อมูลหลากชนิด แล้วสรุปความ ย่อความ 

หรือขยายความ พร้อมทั้งจัดทำผังความคิด จัดทำภาพประกอบ
เพ่ือสรุป หรือขยายความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น 

- ตอบคำถามสู่ความเข้าใจเรื่อง เช่น ครูตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละคน 
  คิด แสดงความคิด และรับฟังเพ่ือรับรู้แง่มุมที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
  เรื่องท่ีอ่าน  
- แลกเปลี่ยน และตอบคำถาม คำตอบคืออะไร มีวิธีคิดอย่างไร 

เพ่ือนคิดอย่างไรกับวิธีนี้ อยากปรับแก้ หรือเพ่ิมเติมในวิธีคิดของ
เพ่ือนอย่างไร วิธีคิดของตนเองแตกต่างจากเพ่ือนตรงไหน และ 
มีวิธีไหนทำง่ายที่สุด จะรู้ได้อย่างไรว่า คำตอบนั้นเป็นคำตอบ 
ที่ถูกต้อง 

- อ่านบทความ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม จัดกระทำข้อมูล และร่วมกัน 
  วิเคราะห์จากบทความที่อ่าน ค้นหาความรู้หลัก  
- แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือตอบคำถาม ข้อสงสัย 

และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง 

2.5 สรุปความรู้และข้อคิด ชื่นชม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

- แก้ไขปรับปรุงการอ่านของตนเอง    
  เมื่อได้รับผลสะท้อนจากเพ่ือน 
  และครู 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน  
  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  ข้อคิดท่ีได้เรียนรู้จากเรื่องที่อ่าน  
  และนำไปใช้ในชีวิต 

- จัดช่วงเวลาให้ได้ฟังการอ่านของนักอ่านมืออาชีพ หรือฟังจากเสียง 
ของครูที่ฝึกซ้อมการอ่านในเรื่องนั้นมาอย่างดี เพ่ือรับรู้แบบแผน 
การอ่านที่ถูกต้อง 

- จัดช่วงเวลาให้ผู้เรียนทุกคนได้อ่านออกเสียง อ่านในใจ ทั้งอ่าน
ด้วยกันและอ่านเดี่ยว จัดมุมหนังสือให้เลือกอ่านในช่วงเวลาอิสระ 
อย่างหลากหลาย ตามความสนใจ หนังสือควรมีสภาพสมบูรณ์ 
สะอาด และทำการหมุนเวียนรายการหนังสืออยู่เสมอ 

- ผู้เรียนตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการอ่านให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
จากการได้รับฟังวิธีอ่านของนักอ่านมืออาชีพ และการนำ 
ข้อสะท้อนคิดท่ีได้รับจากเพ่ือนและครูไปพัฒนาการอ่านของตน 
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- ครูนำเสนอเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่อง แต่สามารถ
ตีความได้จากบริบทในเรื่อง นักเรียนคิดใคร่ครวญ ตีความ ค้นหา
สิ่งอ้างอิงจากเรื่อง และแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

- เขียนสรุปความเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร และข้อคิดที่ได้
เรียนรู้จากวรรณกรรม 

 

 
 

- จับคู ่พูดคุยกัน และจดบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร อะไร
คือความเข้าใจใหม่ สิ่งนั้นมีวิธีการ หลักการอย่างไร 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความเข้าใจใหม่ ร่วมกันทั้งห้อง 
- สรุปความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ และโจทย์ 

ที่กำหนดให้ผ่านชุดคำถาม ได้ทำอะไร และรู้สึกอย่างไร เจอปัญหา
อะไร หรือแก้ไขอย่างไร เกิดความเข้าใจอะไรใหม่ จะนำไปปรับใช้ 
จะดีกว่านี้ ถ้า... ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น จดบันทึก
แผนที่ความคิด การ์ตูนช่อง อินโฟกราฟิกส์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

7. เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างอิสระ 
    และมีจินตนาการ  
8. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

3.1 คัดลายมือตามแบบ และคัดลอกคำ หรือข้อความ อย่างถูกต้อง 

- คัดลอกคำ หรือข้อความถูกต้อง 
  ด้วยลายมือตามรูปแบบการเขียน 
  ตัวอักษรไทย สวยงาม และอ่าน 
  เข้าใจง่าย  
- เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และ 
  ขยายคลังคำศัพท ์จากการค้นคว้า 
  จากพจนานุกรม หรือแหล่ง 
  การเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ  

- ทำกิจกรรมเขียนคำจากภาพ  เขียนภาพวรรณรูป 
- นำลายมือแบบต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนเลือกไปเขียนข้อความตามหัวข้อ 

ประจำวันที่ครูจัดมาให้เรียนรู้ หากคำใดสะกดไม่ได้ให้ค้นคว้าจาก 
พจนานุกรม เขียนคัดลอกข้อมูลที่ค้นคว้าและศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
อ่านเข้าใจง่าย และคัดลายมือลงในสมุด 
 

 
 

- ครูให้เรียนอ่านหรือดู นิทาน วรรณกรรม ข่าว เรื่องเล่า สารคดี หรือ 
  บทความให้นักเรียนฟัง เช่น ครูอ่านให้ฟัง นักเรียนสลับกันอ่าน  
  นักเรียนอ่านเอง เป็นต้น 
- เลือกคำประทับใจ คำยาก หรือคำที่ไม่คุ้นเคย แล้วนำคำที่เลือก 
  มาหาความหมาย แต่งประโยค แต่งเรื่อง เพื่อสร้างคลังคำศัพท์  
- เขียนโจทย์ปัญหาตามที่ครูกำหนดให้ได้ถูกต้อง ชัดเจน และแลกเปลี่ยน 

โจทย์กับเพ่ือนได้ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย 
- เขียนสรุปความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ อ่านเข้าใจง่าย  
  ตรงประเดน็ เช่น จดบันทึก แผนที่ความคิด อินโฟกราฟิกส์ 

๓.๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ 

- เขียนคำท่ีพบบ่อยถูกต้องด้วยตนเอง  
  และเขียนคำที่ต้องการเขียนถูกต้อง 
  ด้วยการค้นคว้าจากพจนานุกรม  
  อย่างเข้าใจความหมาย 

- จัดแสดงชิ้นงานที่เขียนขึ้นมาด้วยลายมือที่สวยงาม สะอาด
เรียบร้อยสะกดคำถูกต้อง เรียบเรียงภาษาได้ดี มาแบ่งปันให้เพ่ือน 
ได้ร่วมเรียนรู้ 

- ครูแนะนำให้แต่ละคนแก้ไขชิ้นงานให้สมบูรณ์ จากนั้นนำไปจัดแสดง 
เพ่ิมเติม โดยแสดงตั้งแต่ชิ้นแรกจนกระทั่งถึงชิ้นล่าสุด เพ่ือแสดง 

๓. เขียนแสดงความเข้าใจ 
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- เขียนคำ หรือข้อความถูกต้อง และ 
  ตรงตามความหมายที่ต้องการสื่อ 
- เลือกใช้คำได้หลากหลาย สื่อสาร 
  ถูกต้อง ตรงประเด็น 
- จัดลำดับความคิดและเขียน 
  เรียบเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักภาษา  
  และสื่อความชัดเจน 
- วิเคราะห์ และตีความ เพื่อเข้าใจ 
  คำ หรือประโยค ข้อความของเรื่อง 
  ทีไ่ม่ได้บอกโดยตรง 

ให้เห็นว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ ถ้ามีความเพียร
พยายาม เป็นการให้คุณค่ากับผู้มีความเพียรในการฝึกหัดพัฒนา
ตนเอง 

- จัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องเล่า นิทาน  
คำคล้องจอง คำกลอน บทกวี ฯลฯ เพื่อซึมซับความงามทางภาษา
อย่างละเมียดละไม ในสภาพแวดล้อมที่สงบ สวยงาม 

- เลือกฉาก หรือตอนที่ประทับใจจากกการอ่าน และให้เหตุผลอ้างอิง 
- ครูให้โจทย์นักเรียนเขียน หรือวาดภาพสื่อสารข้อความ หรือประโยค  

ฉาก หรือตอนที่ประทับใจ นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
และครู 

- เขียนบันทึกรายรบั - รายจ่ายในครัวเรือน  
- เขียนแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ เพื่ออธิบายความเข้าใจ  

การแก้ปัญหาจากโจทย์ 
- เขียนสรุปกระบวนการเรยีนรู ้และกิจกรรมที่ทำ เช่น การเขียนวิธีการ 

ออกแบบและเลี้ยงสตัว์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การทำน้ำยา 
ทำความสะอาดบ้านที่ปลอดภัย ออกแบบอาหารใหส้ัตว์เลี้ยงกนิแล้ว
ปลอดภัย ออกแบบการจดัสภาพแวดล้อมให้สัตวเ์ลี้ยงอยู่ได้อย่าง 
ถูกสุขลักษณะ 

๓.๓ เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

- เข้าใจเรื่องที่เขียน สรุปความ  
  ย่อความ หรือขยายความเรื่องที่ตน 
  เขียนได้ 
- พัฒนาการเขียนของตนเอง เมื่อได้รับ 
  แรงบันดาลใจ และได้รับผลสะท้อน 
  จากเพ่ือนและครู 
- จัดลำดับความคิด ลำดับเหตุการณ์ 
  และเขียนสื่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจน  
  เหมาะสมและน่าสนใจ 
- เลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะ 
  ทั้งด้านเสียงและความหมาย  
  เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ    
  ซาบซึ้ง และประทับใจ 
- เขียนข้อความ ภาพ ผังมโนทัศน์  
  และเชื่อมโยงกับความเข้าใจ 
  ของตนได้อย่างหลากหลาย 
 

-  นำเรื่องราวข่าวสาร ข้อมูลหลากชนิด มาเขียนสรุปความ ย่อความ  
 หรือขยายความ พร้อมทั้งเขียนผังความคิด เพ่ือสรุปความเข้าใจ 
 ให้ชัดเจนขึ้น  

-  เรียนรู้วิธีการเขียนงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ จาก 
 บทสัมภาษณ์ 

-  นักเขียนที่อยู่ในสื่อต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ หรือ 
 สื่ออ่ืน ๆ 

   

   



35 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

-  ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการเขียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
   จากการได้รับฟังวิธีการเขียนของนักเขียนมืออาชีพ หรือครู และ 
   นำข้อสะท้อนคิดจากเพ่ือนและครูไปพัฒนาการเขียนของตน 
- ทำการประเมินผลหลังจากท่ีได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลงด้วยเครื่องมือ 

AAR (After Action Review) 
- ครูชวนสนทนาจากวรรณกรรมท่ีอ่าน เพ่ือเชื่อมโยงประสบการณ์

เดิมของนักเรียน นักเรียนแลกเปลี่ยนกับคุณครูและเพ่ือน 
คิดใคร่ครวญ เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการ และ
ร่างเค้าโครงเรื่องที่จะนำเสนอครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแก้ไข  
ต่อเติมเค้าโครงเรื่องให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนลงมือเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ หรือจินตนาการ ตามท่ีวางแผนไว้ นำเสนอให้ครู
และเพ่ือนสะท้อน Reflection 

- เขียนการ์ตูนช่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หรือความเข้าใจ
จากเรื่องที่ได้เรียนรู ้นำเสนอชิน้งานให้ครูและให้เพ่ือนเสนอแนะ  
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

- เขียนบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหา 
จากโจทย์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทาน  
การ์ตูนช่อง บทเพลง 

- ดูภาพแล้วเขียนคำอธิบายประกอบภาพ เขียนเรื่องราวแล้วเขียน 
   ภาพ และผังมโนทัศน์ ประกอบ 
- เขียนภาพลายไทย แล้วเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ตนวาดขึ้น 
   รู้จักความงดงามในแบบของศิลปะไทย และชื่นชมความงาม 
   ของลายไทย 

 
- ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเขียนอธิบายได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยง 
  กับนิทานชาดกที่เคยอ่าน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

9. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใช้ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียน 
    ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
10. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๔.๑ เข้าใจและใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

- พูดและเขียนสะกดคำถูกต้อง  
  ตรงตามความหมาย และ 
  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- เลือกใช้คำ ประโยค และข้อความ 
  ในการพูดและการเขียนได้ถูกต้อง  
  เหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ 
- เลือกรูปแบบงานเขียนที่เหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 
- จัดลำดับความคิดและเขียน 
  เรียบเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  ทางภาษา และสื่อความได้ชัดเจน 
 

- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงเพ่ือเรียนรู้จังหวะการหายใจ วรรคตอน  
  และการเปล่งเสียงคำที่ถูก นักเรียนอ่านตามเพ่ือน ต่อจากเรื่องที่ครู 
  นำอ่าน นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน  
- ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น เมื่ออ่านจบแล้วมีความรู้สึก 
  อย่างไร  มีความคิดอะไรเกิดขึ้น นักเรียนตอบคำถามต่อความเข้าใจ 
  เรื่องที่อ่าน ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ทำไมจึงทำอย่างนั้น  
- เล่า สนทนา แลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  
  (อาจเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย) 
- เลือกคำ ประโยค และข้อความ เพ่ือนำไปฝึกการพูด และการเขียน 
  เรื่องราวตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด  
- สรุป จัดลำดบัความคิด และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ นทิาน  
  การ์ตูนช่อง ละคร เพลง เรื่องสั้น ๆ แผนภาพโมเดล พาวเวอรพ์อยต์  
- รว่มกันจัดนิทรรศการ และพูดนำเสนอ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

๔.๒ สะกดคำ เข้าใจความหมาย และนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ 

- พูดและเขียนสะกดคำถูกต้อง  
  ตรงตามความหมาย และนำไปใช้ 
  ในสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 
- อ่านและเขียนคำศัพท์ใหม่  
  คำศัพท์ยาก ถูกต้องตามความหมาย  
  และนำไปใช้ในการพูดและการเขียน 
  ตามวัตถุประสงค์ 
   

   
 
 
 
 
 
 

- ครูนำนักเรียนอ่านและเลือกคำนาม คำกริยา แล้วแลกเปลี่ยน  
  สื่อความหมาย และฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ 
- ระดมความคิดหาความหมายของคำศัพท์และการสื่อความหมายของ 
  คำที่เลือก และแลกเปลี่ยนความเข้าใจผ่านเครื่องมือ Blackboard Share 
- เขียนสร้างคำใหม่ วลีใหม่ ประโยคใหม่จากคำที่เลือกลงในสมุด 
  แล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

๔. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
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- นำคำศัพท์ไปแต่งประโยค บทสนทนา ใช้ในบริบทต่าง ๆ 
- อ่านในใจ จับใจความ นักเรียนคิดใคร่ครวญเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วรู้สึก 
  อย่างไร  และตอบคำถามสู่ความเข้าใจเรื่อง เช่น ครูตั้งคำถามเพ่ือให้ 
  เด็กแต่ละคนได้คิดแสดงความคิด รับฟังเพ่ือรับรู้แง่มุมที่ตกต่างเกี่ยวกับ 
  เรื่องท่ีอ่าน เช่น ตัวละครมีใครบ้าง เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง  
  สรุปเรื่อง หรือข้อคิดท่ีได้ วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ เหตุการณ์  
  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น สรุปเหตุการณ์  
  เทียบเคียงกับชีวิตจริง การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร แต่งเรื่องใหม่ แต่งตอนจบใหม่ วาดภาพ  
  ประกอบ ออกแบบฉาก การ์ตูนช่อง 
- ครูใหโ้จทย์กับนักเรยีน เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ  
  การหาร เช่น ได้มา เพ่ิมขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน หายไป แบ่งครั้งละเท่า ๆ กัน  
  ขาด กลับมา ลดลง ใช้ไม่หมด น้อยกว่า มากกว่า  
- แบ่งกลุ่มนักเรยีนในการแก้โจทย์ปัญหา เพ่ือเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน 
  ที่เป็นรปูธรรม นักเรียนแกโ้จทย์ และอธิบายให้เหตผุลความสัมพันธ์ของ 
  จำนวน 
- ครูใหจ้ำนวนตวัเลขที่แทนกลุม่ สมาชิก หรือผลรวม แลว้ให้นกัเรียน 
  สร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความที่เห็นความสอดคล้องของจำนวนตวัเลข 
  ที่กำหนดให ้
- วิเคราะห์โจทย์ สถานการณ์ บทความ คำสำคัญที่ครูกำหนดให้  
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง 
- เลือกคำสำคัญจากบทความ ตีความ เข้าใจความหมายของคำ และนำ   
  มาเขยีนเล่าเรื่องราวให้สอดคล้องกับประสบการณ์ และบริบทของตนเอง 

๔.๓ แต่งประโยคง่าย ๆ ตามชนิดและหน้าที่ของคำ ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้คำตามชนิดและหน้าที่ของคำ 
  แต่งประโยคง่าย ๆ สื่อสารในบริบท 
  และสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
- ใช้คำและประโยคเขียนเรื่อง 
  ตามจินตนาการ 
 
   
 
 

- นำคำพ้องรูป และคำพ้องเสียง มาสนทนากัน และนำคำไปเขียนเรื่องราว 
ที่แตกต่างกัน โดยใช้คำหลักคำเดียวกัน เพื่อศึกษาวิธีการใช้คำในบริบท 
ที่แตกต่างกัน จากมุมมองของเพ่ือนแต่ละคนที่มีความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนใกล้เคียงกัน 

- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงคำนาม คำกริยาที่เลือกในนิทาน ตั้งคำถาม  
“ในนิทานมีคำใดอีกบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นคำยาก หรือคำที่สนใจ  
ที่เหมือนกับคำที่เลือก” นักเรียนแลกเปลี่ยนคำที่ค้นหาและเลือกเพ่ิมเติม 
และนำคำนาม คำกริยาที่ค้นเพ่ิมเติมไปใช้แต่งประโยคที่มีความหมาย 

- ครูนำนักเรียนเขียน เล่นเกมทายคำศัพท์ แสดงท่าทาง ผ่านคำนาม  
คำกริยา นักเรียนค้นหาและเขียนคำนาม คำกริยาจากคำที่นักเรียน 
รู้จักให้ได้มากที่สุดลงในสมุด แลกเปลี่ยนคำนาม คำกริยากับเพื่อน  
แลกเปลี่ยนการสื่อความหมายและการนำไปใช้ 
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- นำคำศัพท์ที่ค้นหาทั้งคำนามและคำกริยา จากนิทาน ไปแต่งเป็นเรื่องราว 
ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ และวาดภาพประกอบ 

- ครูนำเสนอสิ่งของ เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา สมุด ธนบัตร ยางลบ  
กาว หนังยาง เก้าอ้ี ทีวี พัดลม ฯลฯ ให้นักเรียนรว่มแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการใชล้ักษณะนามแทนสิ่งของแต่ละอย่าง เช่น ดินสอ 1 แท่ง  
ยางลบ 1 ก้อน ฯลฯ นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การบวก  
การลบ การคูณ การหาร ใหเ้หน็ความสอดคล้องของลักษณะนามของสิ่งของ 
ที่ตนเองเลือก จับคู่ รว่มกันคิดสร้างโจทย์ปัญหา และนำโจทยป์ัญหานั้น 
แลกเปลีย่นแสดงวิธีคิดแกโ้จทยป์ัญหากับเพ่ือน 

- นำเสนอความเข้าใจ สิง่ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ 
ผ่านงานเขียนการ์ตูนช่อง นิทาน  

- ดูและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัชีวิตประจำวนั  
เช่น อาหารขยะ ครูใหโ้จทย์ใหม่หลังจากดูคลิป “ทำอย่างไรจะลดอาหารขยะ 
ในครอบครัวเราลงได้ จะจัดการอย่างไรเพ่ือไม่ให้มีอาหารขยะในครอบครัว” 
นักเรียนคิดใคร่ครวญกับโจทยท์ี่ครูให้ ออกแบบวิธีการจดัการอาหารขยะ 
ในรูปแบบของตนเอง และนำเสนอชิ้นงาน ครูและเพ่ือนเสนอแนะ ให้ข้อมูล 
ป้อนกลับ เพ่ือปรับให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

๔.๔ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และ 
  ภาษาถ่ินในการสื่อสารเหมาะสมกับ 
  บุคคล และกาลเทศะ  

- ครูนำสนทนาเก่ียวกับความสำคัญและการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน การติดต่อราชการ 
- นำเสนอองค์ความรู้ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ  
  ละคร บทเพลง ด้วยการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบุคคลและบริบท 
- ครูยกตัวอย่างคำในภาษาถิ่นจากวรรณกรรม และชวนนักเรียนสนทนา 
  เกี่ยวกับความหมายที่มา รากเหง้าของคำเหล่านั้น 
- ครูเปิดเพลงที่ใช้ภาษาถิ่น ชวนนักเรียนฟังอย่างตั้งใจ วิเคราะห์ 
  ความหมายที่เนื้อเพลงต้องการสื่อสารนักเรียนเลือกใช้คำภาษาถ่ิน 
  ในการแต่งคำคล้องจองหรือบทเพลงสั้นๆ และนำเสนอแลกเปลี่ยนกัน 
  เพ่ือให้เห็นความถูกต้องของการใช้ภาษาถ่ิน 
- อ่านโจทย ์ตีความ พูดนำเสนอความเข้าใจโจทย ์แสดงวิธีคิดแก้ปัญหา  
  อธิบายด้วยการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคล ทั้งภาษาไทยมาตรฐาน 
  และภาษาถิ่น 
- เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาถิ่น ในการพูดนำเสนอ บอกเล่า 
  ความรู้สึก ความคิดจากการเรียนรู้ ความเข้าใจใหม่ สิ่งที่นำมาปรับใช้ 
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารนำเสนอ คิดสร้างสรรค์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ  
ในการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การ
เรียนรู้มาก่อน ได้แก่ จำนวน การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และสถิติ 
ที่เป็นความรู้เบื้องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้น และนำไปใช้อย่างเป็นระบบ  
 คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
และนำไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ในสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 
 จำนวนและการดำเนินการเป็นการเริ ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จำนวนนับ  และ 
การดำเนินของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีว ิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื ่น ๆ เป็นการเชื ่อมโยงความสัมพันธ์  
ของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนใช้การค้นหา
ความสัมพันธ์ สื่อสารและนำเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ  
 เศษส่วนเป็นความรู้ที่ขยายแนวคิดมาจากจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนนับ สำหรับช่วงวัยนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศษส่วนที ่ต ัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนโดยการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่น  หรือวิชาอ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวัดความยาว น้ำหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนสังเกต
เครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด สื่อสารและเชื่อมโยงการวัดกับความรู้เรื่องจำนวน  
และการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จนเกิด
ความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืน 
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 เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เน้นการสื่อสาร นำเสนอ และเชื่อมโยงความรู้เรื ่องเงินกับความรู้  
เรื ่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในวางแผนการเงิน  
เพ่ือนำไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การสื่อสารเรื ่องเวลาและระยะเวลาผ่านการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพ่ือนและผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะ เพ่ือนำไปสู่
การจัดการเก่ียวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา  
 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การตั้งคำถามในสิ่งที่สนใจในชีวิตประจำวัน 
เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ แปลความหมาย
จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อนำไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาทางสถิติ  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา และวิเคราะห์
ปัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอดแนวคิดในการ
แก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นซึ่ งนักเรียนนำไปใช้ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและอยากหาคำตอบ
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิด
ต่าง ๆ ของตนเองเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งนำไปใช้  
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ หรือ
เรื ่องราวต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจำนวนสิ ่งต่าง ๆ  หรือจำนวนเงิน  
บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาเพ่ือนำเสนอเรื่องราว
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ 
และสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง และเวลา  
ไปใช้ในการกำหนดจำนวนครั้งและท่ากายบริหาร กำหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลาในการแข่งขัน  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผน                 
การใช้จ่ายเงินและทรัพยากรให้คุ้มค่า และการอ่านปฏิทิน การคำนวณเวลาเพ่ือเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู้เกี ่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ  
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้การนับจำนวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการนำเสนอข้อมูล 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง (Thinking mathematically)   
1. การจัดการตัวเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเปน็ทีม 
5. การเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่รว่มกับธรรมชาต ิ
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 

1.3 มีความมุมานะในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2. การสื่อสาร และนำเสนอ 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

โดยใช้สื่อของจริง รูปภาพ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์  
1. การจัดการตัวเอง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อ่ืน 
2.3 นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 

โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อ่ืนหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 
4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วม 

ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ (pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้
และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 

2. การคิดขั้นสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปทั่วไป โดยนำไปใช้แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. การคิดสร้างสรรค์ 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  2. การคิดขั้นสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2
5.3 

ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน 



43 
 

 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

6. การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 

6.1 ใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และแนวคิดของตนเอง 

3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ันที่ 1  

1. สื ่อสาร สื ่อความหมายเกี ่ยวกับจำนวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับ  
ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ          

4. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหาร  มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์
และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์  
ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง      

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที ่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของ  

หน่วยการวัด เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่าง
เหมาะสม  

7. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
8. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

10. รับรู ้ร ูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ ่งของ สิ ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีว ิตจริ ง 
ผ่านการสังเกต และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิต สองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  

11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที ่มี  
แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื ่อสาร  
แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

13. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว   
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ช ่วงชั ้นที ่ 1 เน้นการเรียนรู ้ผ ่านการแก้ปัญหา (problem solving 
approach)และการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก 
ผ่านขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน) 
รูปเรขาคณิตและสถิติ 
 

   
 การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการโดยการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ  ต่อไป 
ในช่วงชั้นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตในบริบทต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
และการลงมือปฏิบัติ ดังนี้  
 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 : เรียนรู้จำนวนเชิงปริมาณและจำนวนเชิงอันดับที่  นับและบอก
จำนวนจากการจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับ
ปริมาณหรือขนาดของจำนวน แสดงจำนวนด้วยสิ่งต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์แสดงจำนวน เ ช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมจากกิจกรรมการรวม (compose) 
การแยก (decompose) เรียนรู้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักผ่านการแสดงจำนวนด้วยแผ่นตารางร้อย 
ตารางสิบ และตารางหน่วย และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เปรียบเทียบ  
และเรียงลำดับจำนวนในเชิงของความหมายและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบ
จำนวนในเชิงสัญลักษณ์ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ   
 การดำเนินการของจำนวน : เรียนรู ้ความหมายของการบวกและการลบ การคูณและการหาร โดย
เชื่อมโยงคำพูดหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แสดงการบวก การลบ การคูณ การหาร 
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คำนวณหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายวิธี 
สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การคูณและการหาร และสมบัติต่าง ๆ ของจำนวน หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัด (ความยาว ปริมาตร น้ำหนัก เวลา เงิน) และสถิติ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำ : เรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปโดยการสังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ของ 
แบบรูปสื่อสารและนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
การซ้ำกันของรูปเรขาคณิตหรือรูปอ่ืน ๆ ในลักษณะสี รูปร่าง หรือขนาด หาจำนวนหรือรูปที่หายไปในแบบรูป และ
สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้เรื่องแบบรูปผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

เศษส่วน: เรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเชื่อมโยงกับความหมายของ
เศษส่วน อ่านและเขียนเศษส่วน เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น 1 และเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 
เปรียบเทียบเศษส่วนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ   

 
 
 

1. จำนวนและพีชคณิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจำนวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน 
    เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน   
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับที่เพ่ิมขึ้น 
    หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพ่ือสร้างแบบรูปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหาร มาใช้ได้อย่างเหมาะสม คำนวณ และ 
    เลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการ 
    ดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจำนวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง  
และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. อธิบายสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับ
จำนวนนับไม่เกิน 100,000 
และ 0 โดยนับและบอกจำนวน
ของสิ่งต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ หรือ
เชิงอันดับที่และแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามจำนวนที่กำหนด 

2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จำนวนอย่างมีความหมาย   

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วน 
ที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับ 
ตัวส่วนโดยบอก อ่านและเขียน 
เศษส่วนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 
และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน
ที่กำหนดและนำไปใช้ในบริบท
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 
 

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจำนวนและสื่อการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนได้สังเกต จำแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ และใช้การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
ระหว่างสิ่งของที่ต้องการนับกับตัวนับเพื่อให้เข้าใจจำนวนในเชิง
ปริมาณ และใช้คำศัพท์พ้ืนฐานอธิบายเชิงเปรียบเทียบ เช่น เท่ากัน  
ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า เยอะกว่า ไม่พอดี  

- ใช้ของจริงหรือสื่อจำลอง ตัวนับ กรอบห้า กรอบสิบ เพ่ือใช้ในการนับ 
หรือแสดงแทนสิ่งที่ต้องการนับ นับและบอกจำนวนของสิ่งนั้น 
ในเชิงปริมาณหรือบอกอันดับที่ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้การนับ 
ที่หลากหลาย เช่น การนับทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 5 หรือทีละ 10  
ด้วยภาษาของตนเอง และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด หรือ 
ตามอันดับที่ที่กำหนด  

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจำนวนที่มากกว่า 10 มากกว่า 
100 มากกว่า 1,000 เพ่ือนับและบอกจำนวนเชื่อมโยงกับค่าของ 
เลขโดดในหลักต่าง ๆ โดยใช้แผ่นตารางหน่วย แผ่นตารางสิบ  
แผ่นตารางร้อย    

- ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่นำเรื่องจำนวนไปใช้ ทั้งท่ี
เป็นจำนวนเชิงปริมาณและจำนวนเชิงอันดับที่ เช่น ที่บ้านเลี้ยงไก่  
5 ตัว  ฉันเกิดวันที่ 1 เดือนสิงหาคม  

- สื่อสารโดยการเล่าเรื่อง อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจำนวนที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน เช่น บันทึก
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จำนวนนักเรียนที่มาเรียน และขาดเรียนในแต่ละวัน บันทึกจำนวน 
ต้นกล้าที่งอกในแต่ละกระถาง อ่านจำนวนในข่าวหรือบทความ 
ที่สนใจ อ่านราคาสินค้าจากแผ่นโฆษณา  

- ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใช้เศษส่วน และบอก
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วนและแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน 
ที่กำหนด โดยใช้วิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น วาดรูป  
แถบกระดาษ   

๒. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose)  
ของจำนวนเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน   

๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของ
จำนวนโดยใช้การรวม 
(compose) หรือการแยก 
(decompose) ของจำนวน และ
ใช้หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ 
เรื่องจำนวนและการดำเนินการ  

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
แสดงการเปรียบเทียบ 

3. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ 
    เศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ  
    และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบ  

- จัดกิจกรรมการรวม (compose) หรือการแยก (decompose) จำนวน 
โดยแยกสิ่งของเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย - 
ส่วนรวมของจำนวน ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนหนึ่ง ๆ สามารถเขียน
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวนได้หลายแบบ    

 
- ใช้สื่อแผ่นตารางสิบ แผ่นตารางหน่วย เพ่ือเรียนรู้และบอกค่าของ

เลขโดดในแต่ละหลักพร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย  
- เปรียบเทียบจำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การจับคู่ 

แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
แสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ และนำไปใช้ในการ
เรียงลำดับจำนวน 

- เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในชีวิตประจำวัน และอธิบายเหตุผลในการเปรียบเทียบ เช่น  
1

2
  

มากกว่า 
1

4
  อาจให้เหตุผลว่าเมื่อพับกระดาษที่มีขนาดเท่ากัน 2 แผ่น 

แสดง 
1

2
  และ 

1

4
  จะเห็นว่ากระดาษที่แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน 

แต่ละส่วนจะมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน 
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๓. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ และแบบรูปของจำนวนนับ 
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและแก้ปัญหา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของ 
แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน หรือ
แบบรูปซ้ำของจำนวน  
รูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ และ
ให้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุน
ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์  

๒. สร้างข้อสรุปและขยายแนวคิด
เพ่ือสร้างแบบรูปและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

- สำรวจแบบรูปหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน เช่น 
การร้อยลูกปัด ทางม้าลาย งานศิลปะ สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น  
จำนวนเงินที่ออมแต่ละวัน สังเกต ค้นหาและบอกความสัมพันธ์ 
ในแบบรูป พร้อมอธิบายให้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแบบรูป 
- สังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูปจนสามารถสร้างข้อคาดการณ์  

หรือข้อสรุป และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน  
หรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะอ่ืน เช่น ออกแบบลวดลาย 
การปูกระเบื้อง ลายผ้า ธงราว โมบายปลาตะเพียน 
 

    
๔. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีจะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ 

ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๑. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ที่จะนำการบวก การลบ  
การคูณ และการหารมาใช้ 
ได้อย่างเหมาะสม 

๒. หาผลบวก ผลลบ ได้อย่าง
คล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การบวกและการลบของจำนวน  

๓. หาผลคูณ ผลหาร ได้อย่าง
คล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันเชื่อมโยงไปสู่ความหมายของการบวก 
การลบ การคูณ และการหาร เช่น การซื้อของมาเพ่ิมอีก การขายไป 
หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าแถวแถวละเท่า ๆ กัน การแบ่งขนม 
ให้คนละเท่า ๆ กัน   

- ค้นหาวิธีหาผลบวก หาผลลบด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบคำตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบโดยใช้ความสัมพันธ์
ของการบวกและการลบและเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณ 
ได้อย่างเหมาะสม เช่น เส้นจำนวน กรอบสิบ   

- ค้นหาวิธีหาผลคูณ หาผลหารด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบคำตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์



48 
 

 

และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การคูณและการหารของจำนวน  

๔. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ได้อย่างคล่องแคล่ว
โดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ โดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจำนวน
และการดำเนินการของจำนวน  

 

แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารโดยใช้ความสัมพันธ์
ของการคูณและการหารและเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณ 
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ตัวนับ แผ่นตาราง เส้นจำนวน ตารางสูตรคูณ   

- ค้นหาวิธีหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วยตนเองโดยใช้
วิธีการที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริงและใช้วิธีของตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว และประมาณผลลัพธ์ เช่น กิจกรรมตลาดนัด 
ของโรงเรียนโดยเตรียมเงินในการซื้อสินค้า หรือตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าตามเงินที่มี  

 
 

๕. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ
และเศษส่วนในชีวิตจริง  
โดยเลือกใช้เครื่องมือการเรียนรู้
ที่เหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมุมานะ 

 

- สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับหรือเศษส่วนและใช้
กระบวนการหรือยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหาจนสำเร็จ เช่น 
การใช้บาร์โมเดลช่วยในการวิเคราะห์และหาคำตอบ   

- ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการช่วยในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 
บันทึกจำนวนสินค้าที่ขายได้ในสหกรณ์โรงเรียน   

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า            
   การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตในช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
ผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการแก้ปัญหา  
การสื่อสารและนำเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างข้อสรุปทั่วไปและขยายแนวคิดไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
- จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0    

       ในชั้น ป.1 จะเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ชั้น ป.2 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และชั้น ป.3 
จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 โดยมีมาตรฐานความก้าวหน้าแต่ละชั้นปี ดังนี้  
     ป.1  เน้นการหยิบจับและสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รับรู้ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ผ่านการจับคู่สิ่งของแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
จากนั้นนับและบอกจำนวน และแสดงจำนวนด้วยสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการรวม และ 
การแยกของจำนวน และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบจำนวน ใช้จำนวนเชิงปริมาณและเชิงอันดับที่ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
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     ป.2 และ ป.3 เน้นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับจำนวนในวงจำนวนที่มากขึ้น เพิ่มการเขียนแสดงจำนวนในรูป
กระจาย การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการนำจำนวนไปใช้  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
-  การดำเนินการของจำนวน    

     ป.1  เข้าใจความหมายของการบวกและการลบผ่านการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงโดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบ หยิบจับสิ่งของ หรือใช้รูปภาพในการอธิบายและแสดงการบวก และ
การลบ อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและเขียนประโ ยค
สัญลักษณ์แสดง การลบ นักเรียนสามารถหาผลบวกและหาผลลบด้วยกลวิธีของตนเอง วิเคราะห์และอธิบาย
แนวคิดในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.2  เน้นขยายแนวคิดการบวกและการลบในวงจำนวนที่มากขึ้นและหาผลบวกและผลลบที่เป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้น 
เช่น การตั้งบวก การตั้งลบ  นักเรียนจะได้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารซึ่งต่อยอดแนวคิดมาจาก  
การบวกและการลบ และเข้าใจความหมายของการคูณและการหารผ่านการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
โดยยกตัวอย่างสถานการณ์การคูณและสถานการณ์การหารที่หยิบจับสิ่งของ หรือใช้รูปภาพในการอธิบาย และ
แสดงการคูณและการหาร อธิบายความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
และเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร นักเรียนสามารถหาผลคูณและหาผลหารและเศษด้วยกลวิธีของตนเอง 
วิเคราะห์และแสดงแนวคิดของตนเองในการแก้ปัญหาที ่เกี่ ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.3  เน้นขยายแนวคิดการบวก การลบ การคูณ และการหารในวงจำนวนที่มากข้ึน และหาผลบวก ผลลบ      
ผลคูณ  ผลหาร และหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนที่เป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้น เช่น การตั้งบวก การตั้งลบ        
การตั้งคูณ การหารยาว การหารสั้น วิเคราะห์และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบในการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการบวก  
การลบ การคูณ การหาร ไม่เกิน 2 ขั้นตอนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
- แบบรูป     

     ในช่วงชั้นนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน และแบบรูปซ้ำของจำนวน  
รูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว การเรียนเรื่อง
แบบรูปซ้ำ  จึงเป็นการเพ่ิมและพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปและนำไปแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.1  อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับสี รูปร่าง หรือขนาด เพียงหนึ่งลักษณะ และจัดสิ่งของ 
เพ่ือสร้างเป็นแบบรูปซ้ำ และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพ่ิมขึ้น  
หรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์ในแบบรูปเพ่ือหาจำนวนหรือรูปที่หายไป  
     ป.2  อธิบายความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแบบรูปซ้ำที่มากกว่าหนึ่งลักษณะ ต่อยอดแนวคิด  
เพ่ือสร้างเป็นแบบรูปอ่ืน และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวน
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป  ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์และข้อสรุปในแบบรูปเพื่อหาจำนวน
หรือรูปที่หายไปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
     ป.3  ใช้ความรู้เรื่องแบบรูปในการสร้างชิ้นงานและออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและอธิบายแนวคิด 
ด้วยภาษาของตนเอง เช่น การปูกระเบื้อง การทำป้ายนิเทศ  การร้อยลูกปัด  ท่ากายบริหาร   
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- เศษส่วน 
     เศษส่วนเป็นการแสดงปริมาณที่ไม่ใช่จำนวนนับ ในช่วงชั้นนี้หลังจากนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนนับ
แล้ว อาจจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนในชั้นป.3 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องเศษส่วนผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  
ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจัดกิจกรรมให้รับรู้ครึ่งของสิ่งต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างครึ่ง (Half) กับ
ทั้งหมด (Whole) และการแบ่งออกเป็นส่วนที่เท่า ๆ กันสังเกตการรวมการแยกของส่วนที่แบ่งกับทั้งหมดต่อยอด
แนวคิดไปสู่ความหมายของเศษส่วน เศษส่วนที่ตัวเศษเป็น 1 และเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
อ่านและเขียนเศษส่วนและแสดงเศษส่วนตามที่กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน 
ในชีวิตประจำวัน 

 

 

 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้มีโอกาสสำรวจสิ่งรอบตัว และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด และ
รู ้จักหน่วยของการวัด การจัดกิจกรรมเกี ่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรนั ้นอาจเริ ่มจากการสร้าง  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ของสิ่งรอบตัว ปฏิบัติกิจกรรม
การวัดโดยใช้ส ิ ่งรอบตัวเป็นหน่วยที ่ไม ่ใช่หน่วยมาตรฐานจากนั ้นเชื ่อมโยงสู ่การวัดโดยใช้เครื ่องวัดที ่มี  
หน่วยมาตรฐานนักเรียนควรได้ฝึกการใช้เครื่องวัดที่ถูกต้องเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะ
วัด สื่อสารบอกขนาด ปริมาณ ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้อาจมีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนคาดคะเน
ความยาว น้ำหนัก และปริมาตรโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคยและใช้ความรู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน 
 การจัดกิจกรรมเรื่องเวลาควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสำรวจนาฬิกาและปฏิทิน สื่อสารเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา โดยเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเวลา และวันที่สำคัญของตนเองหรือในท้องถิ่น 
มีประสบการณ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 
 การจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเงินเน้นพัฒนาความสามารถในการใช้เงินในชีวิตประจำวันโดยบอก อ่าน 
เขียนและแสดงจำนวนเงินเปรียบเทียบจำนวนเงิน การแลกเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเก่ียวกับเงินในบริบทใกล้ตัวได้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๖. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของหน่วยการวัด  
    เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
๗. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
๘. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 

2. การวัด 



51 
 

 

2.1 การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๖. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของหน่วยการวัด 
เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

1. วัดและบอกความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร ของสิ่งต่าง ๆ ทั้ง 
หน่วยเดี่ยวและหน่วยผสม โดยใช้
คำศัพท์ ในการสื่อความหมาย
เกี่ยวกับความยาวได้อย่างถูกต้อง 
และม่ันใจ 
- หน่วยวัดความยาว ได้แก่ 

มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร 
กิโลเมตร 

- หน่วยวัดน้ำหนัก ได้แก่ กรัม 
ขีด กิโลกรัม 

- หน่วยวัดปริมาตร ได้แก่ 
มิลลิลิตร ลิตร ถ้วยตวง  
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ 

2. ให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องวัด
ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร  
- วัดความยาว โดยใช้ไม้บรรทัด 

ไม้เมตร สายวัดตัว หรือสายวัด
ชนิดตลับ  

- วัดน้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่ง
สองแขน เครื่องชั่งสปริง  
เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้
เข็มและแบบดิจิทัล 

- วัดปริมาตร/ความจุ โดยใช้ 
ถ้วยตวงของเหลว กระบอกตวง 
ลิตร ถ้วยตวงของแห้ง  
ช้อนตวง เครื่องตวงน้ำมัน
เชื้อเพลิง  

- สังเกตสิ่งต่าง ๆ และใช้คำศัพท์พื้นฐานอธิบายเกี่ยวกับความยาว เช่น 
สั้น สูง  ใกล้ ไกล จากนั้นเปรียบเทียบความยาวโดยตรงของสิ่งต่าง ๆ  
2 สิ่ง โดยใช้คำศัพท์พ้ืนฐาน เช่น ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สูงกว่า 
เตี้ยกว่า สูงเท่ากัน 

 
- สำรวจ โดยทดลองยกสิ่งต่าง ๆ  และใช้คำศัพท์พ้ืนฐานอธิบายเกี่ยวกับ

น้ำหนัก เช่น  หนัก เบา จากนั้นเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ  
2 สิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขน โดยใช้คำศัพท์พ้ืนฐาน เช่น หนักกว่า  
เบากว่า หนักเท่ากัน 

 
- สังเกตระดับของเหลวและใช้คำศัพท์อธิบายเกี่ยวกับปริมาตร เช่น  

เต็มแก้ว ครึ่งแก้ว จากนั้นเปรียบเทียบปริมาตรโดยตรงจากการสังเกต
ระดับของเหลวในภาชนะ 2 ภาชนะแบบเดียวกัน 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร  
ทีไ่ม่สามารถนำสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบได้โดยตรง เช่น ความยาว 
และความกว้างของโต๊ะ สิ่งของที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน ของเหลว 
ที่อยู่ในภาชนะที่มีรูปร่างต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัดที่มี 
หน่วยเดียวกันเพ่ือนำผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน   

- วัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร/ความจุ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้สิ่งรอบตัว
เป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น   
 ใช้หลอดดูดน้ำ ลวดเสียบกระดาษ ที่ยาวเท่ากัน เป็นหน่วยวัดความยาว 
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3. เปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร/ ความจุ โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด 

4. คาดคะเนความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร โดยการเทียบเคียงกับ
เกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย    
- ความยาวเป็นเซนติเมตร  

เป็นเมตร  
- น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 
- ปริมาตรเป็นลิตร 
 

 ใช้ลูกแก้ว หรือบล็อคไม้ที่มีน้ำหนักเท่ากัน เป็นหน่วยวัดน้ำหนัก  
  โดยใช้เครื่องชั่งสองแขน 

 
 ใช้แก้วน้ำ หรือขวดน้ำ เป็นหน่วยวัดปริมาตร 

      
และสังเกตว่าการวัดสิ่งเดียวกันถ้าใช้หน่วยต่างกันจะทำให้ความยาว 
น้ำหนัก หรือปริมาตรที่วัดได้ไม่ตรงกัน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัด 
และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เช่น เซนติเมตร กรัม ลิตร เพ่ือให้สื่อสาร 
ได้ตรงกัน 

- ใช้เครื่องวัดเพ่ือบอกความยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร/ ความจุ 
พร้อมทั้งเลือกเครื่องวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งที่จะวัด  
โดยอาจสอดแทรกการใช้เครื่องวัดดิจิทัล 

- เปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตรของ 
สิ่งต่าง ๆ ความจุของภาชนะ ที่มีหน่วยต่างกันโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วย เช่น 
 เชือกยาว 203 เซนติเมตร ริบบิ้นยาว 20 เมตร 3 เซนติเมตร สิ่งใด 
   ยาวกว่า  
 นมในกล่องมีปริมาตร 1 ลิตร 450 มิลลิลิตร กับ นมในขวดมีปริมาตร  
   1,500 มิลลิลิตร นมในภาชนะใดมีปริมาตรมากกว่า 
 น้ำตาลทรายแดง 3 ขีด กับน้ำตาลทรายขาว 280 กรัม อะไรหนักกว่า 

- คาดคะเนความยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 
โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย และให้เหตุผลประกอบ 
การคาดคะเนแล้วตรวจสอบโดยการวัดจริง 
 คาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โดยเทียบเคียงกับ 
   ความยาว หรือความสูงที่คุ้นเคย เช่น ความยาว 30 เซนติเมตร  
   (ประมาณ 1 ไม้บรรทัด) ความยาว 1 เมตร (ประมาณ 1 ไม้เมตร)  
   ความสูงของตนเอง ระยะก้าวเดินของตนเอง  
 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม โดยเทียบเคียงกับน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 
  ที่คุ้นเคย เช่น ถุงข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม  
 คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร โดยเทียบเทียบกับปริมาตร/ ความจุ 
  ที่คุ้นเคย เช่น ขวดน้ำความจุ 1 ลิตร แก้วน้ำความจุ 200 มิลลิลิตร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๗. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๑. บอกเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม 
และนาฬิกาแบบดิจิทัล  
เป็นนาฬิกากับนาที  และเขียน
แสดงเวลาโดยใช้มหัพภาค หรือ
ใช้ทวิภาค โดยเชื่อมโยงความรู้
เกี่ยวกับจำนวนได้อย่างถูกต้อง 

๒. บอกระยะเวลา โดยใช้คำศัพท์ 
นาที ชั่วโมง และความสัมพันธ์
ของหน่วยเวลาในหนึ่งวัน 
ได้อย่างถูกต้อง 

๓. บอกชื่อวัน วันที่ เดือน ปี  
(พ.ศ. และ ค.ศ.) เพ่ือบอกวันที่
เดือนปี ของวันสำคัญต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 

๔. บอกระยะเวลา ใช้คำศัพท์  
วัน สัปดาห ์เดือน ปี และ
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา 
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

- เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับเวลา อภิปรายร่วมกันถึง
ความสำคัญของการมีหน่วยเวลา การบอกเวลาใน 1 วัน ระยะเวลา 
เช่น การนัดหมายไปทัศนศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน  

- สำรวจนาฬิกาแบบเข็มและสังเกตการเคลื่อนที่ของเข็มยาวและเข็มสั้น 
และสำรวจนาฬิกาแบบดิจิทัลโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตัวเลข  

                
 

- พัฒนาความรู้สึกเชิงระยะเวลาผ่านกิจกรรมเพ่ือให้รับรู้ว่า 1 นาท ี
นานแค่ไหน ทำอะไรได้บ้าง เช่น เคาะจังหวะได้กี่ครั้ง วาดรูปวงกลม 
ได้กี่อัน หรือวิ่งระยะสั้นใช้เวลากี่นาที  

- อ่านและบอกเวลาจากนาฬิกา หมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กำหนด 
และเชื่อมโยงกับภาษาที่ใช้บอกเวลาในท้องถิ่น 

- เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาและการเขียนแสดงเวลาในชีวิต
จริง เช่น บอกเวลาขณะเกิดเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ อ่านป้าย
แสดงเวลา 

- ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น หน้าปัดนาฬิกา เส้นแสดงเวลา เพ่ือบอก
เวลา ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนๆ ในการบันทึกผลที่เกี่ยวกับเวลา เช่น อ่านและเขียน
บันทึกประจำวัน 

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในการบันทึกผลเกี่ยวกับระยะเวลา เช่น เวลา 
ที่ใช้ในการละลายของสาร เวลาที่ใช้ในการวิ่ง 

- ยกตัวอย่างการใช้หนว่ยวนั เดือน ปี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีิตประจำวัน 
เช่น บอกวันสำคัญต่าง ๆ บอกอายุของตนเอง อ่านวันผลิต วันหมดอายุ  

- สำรวจปฏิทิน สังเกตชื่อวัน วันที่ เดือน ปี และสร้างข้อสรุป เช่น จำนวน
วันในเดือนที่ลงท้ายด้วย ยน หรือคม มี 30 และ 31 วัน ตามลำดับ 
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- อ่านและบอกวันที่ของวันสำคัญต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว และ
สังคม จากปฏิทิน 

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยชื่อวัน วันที่ 
เดือน ปี หรือแนะนำการใช้ในชีวิตจริง เช่น วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 

 

 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๘. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ถูกต้อง 

๑. บอกและแสดงจำนวนเงินจากเงิน
เหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ  
โดยบอกเป็นบาท เป็นสตางค์ 
หรือเป็นบาทและสตางค์  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
หลากหลายวิธีและคล่องแคล่ว   

๒. แลกเงินเหรียญและธนบัตร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้หลากหลายวิธี  

๓. อ่านและเขียนแสดงจำนวนเงิน
แบบใช้จุดในสถานการณ์ต่าง ๆ    

๔. เปรียบเทียบจำนวนเงิน 
โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  

 

- สำรวจเงินเหรียญและธนบัตร สังเกตลักษณะ จำแนกเงินตามเกณฑ์ 
ของตนเอง บอกชนิดและมูลค่าของเงินแต่ละชนิด อภิปรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเงินบาทและสตางค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่าของธนบัตรและเงินเหรียญแต่ละชนิด เช่น  

      ธนบัตร 20 บาท 5 ฉบับ มีมูลค่าเท่ากับธนบัตร 100 บาท 1 ฉบับ   
      เหรียญ 10 บาท 5 เหรียญ มีมูลค่าเท่ากับธนบัตร 50 บาท 1 ฉบับ   
- ระบุจำนวนเงินแต่ละชนิด และบอกจำนวนเงินทั้งหมด โดยบอกเป็น

บาทและสตางค์ แลกเงินและแสดงเงินตามสถานการณ์ท่ีกำหนด เช่น  
ซื้อสินค้าราคา 119 บาท จะหยิบเงินให้พอดีกับราคาสินค้าได้แบบใดบ้าง 
หรือต้องการแลกเงิน 500 บาท สามารถแลกเงินได้แบบใดบ้าง 

- อ่านและเขียนจำนวนเงินแบบใช้จุด ผ่านกิจกรรม การซื้อขายสินค้า  
โดยอ่านและจ่ายเงินตามราคาสินค้าจากป้าย เช่น ป้ายแสดงราคา
สินค้า12.50 บาท และเขียนป้ายแสดงราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา  
25 บาท 75 สตางค์ เขียนป้ายแสดงสินค้าได้เป็น 25.75 บาท  

- บอกจำนวนเงิน และเปรียบเทียบจำนวนเงิน โดยใช้สถานการณ์ เช่น  
เงินในกระปุกออมสินของกลุ่มใด มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือ
เปรียบเทียบราคาสินค้าจากป้ายแสดงราคา  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
น้ำหนัก ปริมาตรในชีวิตจริง 
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ  

๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ 

๓. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ  
 

 

- แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร/ ความจุ  
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จากตัวอย่างในสถานการณ์ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น  
 เส้นทางท่ีมีระยะทางน้อยที่สุดที่สามารถเดินทางจากสถานที่หนึ่ง 
   ไปอีกสถานที่หนึ่ง 

 หาปริมาตรของน้ำเมื่อมีเครื่องวัดปริมาตรจำกัดเพียงบางชนิด หรือ 
   สร้างเครื่องวัดด้วยตนเอง 

 ใช้การชั่ง ตวงเพ่ือเตรียมเครื่องปรุง และวัตถุดิบประกอบอาหาร 

                    
- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในการนำความรู้เกี่ยวกับ การวัดการ

เปรียบเทียบ และการคาดคะเนไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิต 
เช่น  
 วัดความสูงของต้นไม้ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต   
 คาดคะเนความยาว ความสูงของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือจัดสิ่งของนั้นไว้ใน 
   บริเวณที่ต้องการ 

 ชั่ง ตวงสิ่งต่าง ๆ ในการทดลอง หรือทำโครงงาน 

- มองเห็นสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง สำรวจปัญหา และ 
ลงมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา (เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
ระยะเวลา) เปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา 
จากตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางรายการโทรทัศน์  
ป้ายประกาศ ตารางรถไฟ 

- ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินเหรียญและธนบัตรผ่านสถานการณ์ 
ในชีวิตจริง เช่น การซื้อขาย โดยกำหนดราคาสินค้า ใช้เงินเพ่ือซื้อสินค้า 
การทอนเงิน ตรวจสอบเงินทอน แลกเงิน คำนวณทุนกำไร ขาดทุน 
สำหรับเป็นพ้ืนฐานในการเป็นผู้ประกอบการ  

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ โดยออกแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้าและบริการ 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนเกี่ยวกับการวัด ในช่วงชั้นที่ 1 เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การวัดโดยใช้เครื่องวัด และสามารถเลือกใช้หน่วยความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีทักษะการสื่อสาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต 
- การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร   

      ในชว่งชั้นนี้ นักเรียนจะเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบโดยใช้
คำศัพท์พ้ืนฐาน วัดและบอกผลการวัดโดยใช้สิ่งรอบตัวเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เชื่อมโยงสู่การวัดโดยใช้
เครื่องวัดที่มีหน่วยมาตรฐานโดยค่อย ๆ ให้นักเรียนฝึกทักษะการวัดที่มีหน่วยมาตรฐานดังนี้  
      ความยาว   ป.1: เมตรและเซนติเมตร ป.2: เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร ป.3: เซนติเมตร

และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร (และบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตร) 
      น้ำหนัก     ป.1: กิโลกรัมและขีด ป.2: กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  ป.3: กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม 
                     และขีด (และบอกน้ำหนักเป็นเมตริกตันและกิโลกรัม)  
      ปริมาตร    ป.2: ลิตรและมิลลิลิตร ป.3:  ลิตรและมิลลิตร และช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
      นอกจากนี้ นักเรียนในชั้น ป.2 และ ป.3 สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และ ป.3 นักเรียนควรมีประสบการณ์ในการคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
และเป็นเซนติเมตร คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  
-  เวลา 

  ป.1  นักเรียนใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลา เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า เที่ยง สาย บ่าย เย็น โดยเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียน สำรวจนาฬิกาแบบใช้เข็ม และอ่านเวลาเป็นนาฬิกาจากหน้าปัดนาฬิกา 
พร้อมบอกกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา  
     ป.2  นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) จากนาฬิกาแบบดิจิทัล และนาฬิกาแบบใช้เข็ม 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้เกี่ยวกับระยะเวลา บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาท ี นักเรียนสำรวจปฏิทิน บอกชื่อ
วัน วันที่ เดือน ปี (พ.ศ. และ ค.ศ.) ของวันสำคัญต่าง ๆ จากปฏิทิน  
 ป.3  นักเรียนบอกเวลาจากนาฬิกา อ่านและเขียนแสดงเวลาโดยใช้มหัพภาคหรือใช้ทวิภาคในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  สามารถหาระยะเวลาและเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาในการแก้ปัญหา 
โดยเลือกใช้วิธีการของตนเอง  
-  เงิน 

      ในชว่งชั้นนี้ นักเรียนจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงิน รู้จักหน่วยของเงิน ค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิด 
สามารถใช้เงินเหรียญและธนบัตรจำลองแสดงจำนวนเงิน หรือแลกเงินตามท่ีกำหนด อ่านและเขียนแสดงจำนวน
เงินในบริบทต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยบาท และสตางค์  โดยการจัดประสบการณ์ให้อยู่ที่ความพร้อมของนักเรียนและบริบท 
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 ในช่วงชั ้นที ่ 1 นักเรียนควรได้เรียนรู ้ล ักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมสำรวจลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อรับรู้ลักษณะสำคัญ 
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม นักเรียนอาจนำประสบการณ์จากช่วงปฐมวัย
หรือใช้คำอธิบายลักษณะของสิ่งของรอบตัวมาใช้สื่อสาร นำไปสู่การระบุหรือเรี ยกชื่อรูปเรขาคณิตแต่ละประเภท
ด้วยคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑๐. รับรู้รูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการสังเกต  
      และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
๑๑. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกนสมมาตร  
      และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

10. รับรู้รูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริง 
ผ่านการสังเกต และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูป 

ที่มีแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการ
จำแนกและบอกลักษณะ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย  

2. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการ
จำแนกและบอกลักษณะของรูป
หลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี 

3. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอก
ลักษณะรูปที่มีแกนสมมาตรและ
รูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 

4. ใช้รูปเรขาคณิตในการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน 

 
 

- สำรวจสิ่งของรอบตัวที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย แล้วจำแนก จัดกลุ่ม และอธิบายลักษณะ  
ด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม โค้ง แบน ยอดแหลม ขอบ มุม ด้าน  
กลิ้งได้ วางซ้อนกันได้ เลื่อนได้ แล้วร่วมกันสรุปลักษณะ และบอกชื่อ 
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  
 
 

                 
 

 

-  วาดรูปตามขอบของสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม  
รูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี สังเกตลักษณะและจำแนกรูปร่าง 
ตามเกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน ขอบ มุม แล้วร่วมกันสรุปลักษณะ
และบอกชื่อรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ   

-  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป หรือกระดาษจุด  
- จัดกิจกรรมการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เชือกร้อยหลอดดูดน้ำ 

หรือลวดกำมะหยี่ขดเป็นรูปหลายเหลี่ยม 

๓. รูปเรขาคณิต 
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- สำรวจรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรโดยทดลอง 

พับกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติหรือรูปอ่ืน ๆ อภิปรายและร่วมกัน
สรุปลักษณะของรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตร  พร้อมหา
จำนวนแกนสมมาตร  

- วาดรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรบนกระดาษจุด เมื่อกำหนด
แกนสมมาตรและรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรให้  

 - ใช้รูปเรขาคณิตในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น การออกแบบ
ลวดลาย ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ 

 

               
 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิต นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติผ่านการสำรวจ การสังเกต การทดลอง การสัมผัสจากสื่อของจริง  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการสื่อสาร การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์  
   ป.1  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม ยอดแหลม กลิ้งได้ วางซ้อนกันได้ เลื่อนได้ 
และวาดรูปตามขอบของสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี สำรวจ สังเกตลักษณะ จำแนกตาม
เกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน มุม ขอบ และร่วมอภิปรายสรุปลักษณะ พร้อมบอกชื่อรูปเรขาคณิตสองมิติ     
   ป.2  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติเพ่ิมเติมจากชั้น ป.1 ได้แก่ รูปหลายเหลี่ยม 
เช่น รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยมและรูปสิบเหลี่ยม และได้มีโอกาส
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและสร้างชิ้นงานโดยใช้แบบของรูป กระดาษจุด หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่าย  
   ป.3  นักเรียนได้ค้นหาลักษณะสำคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติเพิ่มเติมจากชั้น  ป.2 ได้แก่ รูปที่มีแกนสมมาตร
และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ และได้สำรวจรูปอื่น ๆ ที่อยู่ในชีวิตจริง สร้างข้อค้นพบ  
ด้วยภาษา ของตนเองเกี่ยวกับแกนสมมาตร รูปที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร สร้างชิ้นงาน หรือ  
งานประดิษฐ์ จากรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลวดลายในชิ้นงานศิลปะ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ป้ายร้านค้า บอร์ดนิทรรศการ ของเล่น  
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 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
โดยสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่สนใจตั้งคำถาม เก็บและรวบรวมข้อมูล จัดกระทำและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่ง่ายต่อการแปลความหมาย ให้เหตุผลเลือกวิธีและเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับจำนวน 
และการดำเนินการของจำนวนมาใช้ในการสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิและตาราง 
ทางเดียวเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑๒. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร  
      แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
๑๓. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว   

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร  
แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. จัดการข้อมูลในชีวิตจริง และ
นำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
รูปภาพ หรือตารางทางเดียว  

2. สื่อสาร แปลความหมายของ
ข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูล สังเกตข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นในการจำแนกจัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ 
จากนั้นร่วมกันแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย แผนภูมิ
รูปภาพที่มีข้อกำหนด แผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว  

 

 
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะสำคัญ 

ของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว  
- อ่านข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เช่น การเปรียบเทียบ แนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึน - ลดลง และเชื่อมโยงไปสู่คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตจริง เช่น  
ขายดีที่สุด ชอบที่สุด แพงที่สุด ถูกที่สุด เป็นที่นิยมที่สุด  

- วิเคราะห์เลือกข้อมูลที่จำเป็นจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
หรือตารางทางเดียวมาใช้ในตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์

4. สถิติ 
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ต่าง ๆ  เลือกวิธีการและลงมือแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุป
คำตอบของสถานการณ์ปัญหา เช่น ใช้ข้อมูลจำนวนคนซื้อสินค้า
ชนิดต่าง ๆ ในร้านสหกรณ์โรงเรียนใน 1 สัปดาห์ เพ่ือตัดสินใจซื้อ
สินค้ามาขายในสัปดาห์ถัดไป 

- ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจำกัดของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว 

13. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว 

1. ตั้งคำถามจากประเด็นปัญหา 
ที่สนใจเก็บรวบรวมและจำแนก
ข้อมูล เลือกวิธีการและนำเสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูล  
แปลความหมายข้อมูล 
และใช้ข้อมูลแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
 
 

- สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตั้งคำถาม หรือข้อสงสัยจากประเด็น
ปัญหาที่สนใจ ระดมความคิดเห็น เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  

- มีประสบการณ์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง
ด้วยการสอบถาม การสังเกต การทดลอง หรือข้อมูลที่สืบค้น 
ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บันทึกและจำแนกจัดกลุ่มข้อมูล 
ด้วยเกณฑ์ที่สร้างขึ้น 

- พิจารณาข้อมูล เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล และใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐานหรือเครื่องมือดิจิทัลนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว  

- แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือตอบคำถามจากประเด็น
ปัญหาที่สนใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัว 

- เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางสถิติไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 
เช่น จำนวนขยะประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหา 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการแก้ปัญหา  
การสื่อสารและนำเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้        
   ป.1  เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ให้ข้อมูล เก็บ และ 
รวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เช่น การสอบถาม การสังเกต จากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัว บันทึกข้อมูล 
ที่เก็บได้ด้วยรอยขีด แสดงความคิดเห็นของตนเองในการจำแนก จัดกลุ่ม และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพที่มีข้อกำหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย และนักเรียนสามารถสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษา
ตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนดเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ป.2  ยังคงให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ แต่ในชั้นนี้นักเรียน  
ได้ตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัวด้วยตนเองและได้เรียนรู้วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น 
เช่น การทดลอง สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
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ที่มีข้อกำหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย และแผนภูมิแท่ง พร้อมให้เหตุผล 
และนักเรียนสามารถสื ่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
ที่มีข้อกำหนด และแผนภูมิแท่งเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   ป.3  นักเรียนมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัวผ่านการทำงาน  
เป็นทีม เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ เหมาะสม ใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือดิจิทัลนำเสนอข้อมูล 
ด้วยแผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว และสามารถสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เพ่ือตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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    สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งและมีความสำคัญ  
เป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู้ 
เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
 เป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง  ๆ และเป็นเครื่องมือสำหรับ 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ  
ยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดี  
กับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะได้รับ 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว พร้อม ๆ 
กับแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับแรงเสริม  
และกำลังใจจากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคยในการฝึก
สนทนา โต้ตอบ และมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 จุดเน้นการพัฒนา   
 ในช่วงชั้นที่ 1 ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในแง่มุม/ มิติต่าง ๆ  ได้แก่  
 1) การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวและชีวิตประจำวัน  
 2) การแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก    
 3) ความสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง/คำขอร้องง่ายๆได้   
 4) ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟัง/ อ่านสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใกล้ตัว และสามารถ
โต้ตอบและแสดงความคิดเห็น/ ความรู้สึกต่อเรื่องนั้น ๆ ได้  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ อ่าน

กลุ่มคำ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิต ประจำวันโดยเน้นการออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง  

1. การจัดการตัวเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์
ใกล้ตัว หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยสามารถนำเสนอข้อมูล ความรู้สึก 
อารมณ์ สื่อความหมาย โต้ตอบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
และมั่นใจ 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1.3 ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่อง หรือเหตุการณ์
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วเลือกใช้คำ หรือ
ประโยคอย่างง่ายเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มี
ต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 

2.1 อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์
ในสถานการณ์ใกล้ตัวจากสื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม โต้ตอบ 
และสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตัวเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลาย 

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึก 
3.1 เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพ่ือนำเสนอข้อมูล 

แสดงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง บุคคล และ
เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 

1. การจัดการตัวเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 ใช้ทักษะการเขียนเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจและเหมาะสม 
จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.1 สนทนา เข้าใจ สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นง่ายๆ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในสถานการณ์ 
ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตัวเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
   และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 เลือกใช้และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะ
กับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1  

1. ฟัง พูด คำศัพท์ สะกดคำ บอกความหมาย อ่านกลุ่มคำภาษาอังกฤษอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว
และโรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั้นและง่ายเกี่ยวกับ
เรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตาม 
ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา 
แล้วเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ หรือ
เรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
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4. อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี ่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื ่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
จากนิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วโต้ตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 

5. อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอ่าน
นิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 

6. เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  
เพื่อบอกอารมณ์ ความรู้สึกอย่างอิสระและมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสถานการณ์ใกล้ตัว 
ผ่านภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

7. ใช้ทักษะการเขียน โดยแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่ใช้คำหรือประโยคอย่างง่ายเพื่อเรียนรู้
เนื้อหาในสิ่งที่สนใจจากนิทาน วีดิทัศน์ บทความและข่าวสารอย่างง่าย เกม สื่อแอปพลิเคชันทางการ
เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสื่อสารความต้องการ
ของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียน 

9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ฟัง พูด คำศัพท์ สะกดคำ บอกความหมาย อ่านกลุ่มคำภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
    และโรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั้นและง่ายเกี่ยวกับ 
    เรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตาม 
    ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
3. ฟัง อ่าน และดู เพ่ือเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา  
    แล้วเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ หรือ 
    เรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ อ่านกลุ่มคำ ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
ในชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 

- ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ  
 บอกความหมายของคำ เกี่ยวกับ 
 ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 
 ได้อย่างถูกต้อง 
- อ่านออกเสียงคำศัพท์และอ่านกลุ่มคำ 
 ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับตนเอง    
 ครอบครัว และโรงเรียน 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- บอกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์  
  รูปภาพ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลง 
  ที่มีคำศัพท์และกลุ่มคำของร่างกายให้นักเรียนฟัง จากนั้น 
  ให้นักเรียนร้องตามเพลงโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องให้กับ 
  นักเรียน เมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้ว  
  เริ่มให้ทำ “กิจกรรม My body” โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน  
  จากนั้นให้นักเรียนนำสติ๊กเกอร์สีต่าง ๆ แปะไปยังอวัยวะ 
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  ในร่างกายของตนเองที่อยากให้เพื่อนทาย จากนั้นให้เพ่ือนตอบว่า  
  อวัยวะนั้นเรียกว่าอะไร โดยเป็นคำศัพท์ง่าย ๆ พร้อมสอน 
  การออกเสียงของคำศัพท์และกลุ่มคำนั้นให้ถูกต้อง เช่น head,  
  eyes, shoulder arm, knee, nose, big eyes, long arms,  
  black hair เป็นต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- บอกสมาชิกครอบครัวของตนเองจากรูปภาพของครอบครัว หรือ 
  แผนภูมิภาพเก่ียวกับครอบครัว เช่น ให้นักเรียนฟังนิทานเกี่ยวกับ 
  สมาชิกในครอบครัว ฝึกออกเสียงคำศัพท์และกลุ่มคำเกี่ยวกับ 
  สมาชิกในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนทำ “กิจกรรม My  
  lovely family” โดยนำรูปภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 
  ที่เตรียมมา วางในตำแหน่งต่าง ๆ ในแผนภูมิคำศัพท์และกลุ่มคำ 
  ที่เก่ียวข้องกับสมาชิกในครอบครัว เช่น father, mother,  
  brother, sister, son, daughter, Older brother,  younger  
  sister พร้อมทั้งให้ออกเสียงให้ถูกต้อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- บอกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและโรงเรียน เช่น ให้ฟัง

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องเรียนแบบง่าย โดยครูเน้น
การออกเสียงคำศัพท์และกลุ่มคำเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียน 
เช่น board, book, desk, paper, pencil, table, chair, 
computer, big book, long table, red chair เป็นต้น 
จากนัน้ทำกิจกรรมโดยคุณครูเตรียมรูปภาพอุปกรณ์ในห้องเรียน
ใส่ไว้ในกล่อง และให้นักเรียนสุ่มหยิบรูปภาพและบอกคำศัพท์
ของรูปภาพโดยออกเสียงให้ถูกต้อง 

ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยสามารถ
นำเสนอข้อมูล ความรู้สึก อารมณ์ สื่อความหมาย โต้ตอบและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและม่ันใจ 

- ฟัง พูด ข้อมูลของตนเอง ครอบครัว  
  เพ่ือน โดยใช้คำศัพท์และประโยค 
  อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
- นำเสนอข้อมูลคำศัพท์เก่ียวกับ อาหาร  
  ผลไม้ สัตว์เลี้ยงหรือสีที่ตนเองสนใจ 
- สนทนา โต้ตอบ และปฏิบัติเพื่อ 
  แลกเปลี่ยนข้อมูลสิ่งที่ตนเองสนใจ 
  กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ 

 

 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
กิจกรรม My Family   
- ครูให้นักเรียนนำรูปถ่ายของตนเองกับสมาชิกในครอบครัว 
  มาคนละ หนึ่งรูป (ครูพิจารณาความเหมาะสม กรณีนักเรียน 
  บางคนอาจไม่สะดวกในการจัดหา หรืออาจจะไม่มีภาพครอบครัว 
  ครูควรชี้แจงนักเรียนว่าสามารถนำรูปที่นักเรียนชอบจากหนังสือ 
  หรือภาพทั่วไปท่ีเป็นครอบครัวมาใช้แทนได้)  
- นักเรียนแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตนเอง หรือภาพ 
  ที่นักเรียนเตรียมมาให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนฟังว่ามีใครบ้าง  
  เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ เช่น This is my father./ This  
  is my mother. / This is my brother. / This is my sister. 
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- ครูสรุปคำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนฟัง 
  อีกหนึ่งครั้ง พร้อมสุ่มถามคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
  อีกครั้ง  
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนวาดภาพและ ระบายสีสมาชิก          
  ในครอบครัวพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ที่แสดงถึงสมาชิกในครอบครัว  
  เช่น father , mother , brother , sister 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
กิจกรรม My favorite fruit.  
- ครูให้นักเรียนนำผลไม้ที่ตนเองชอบมาคนละหนึ่งชนิด หรือนำ 
  รูปภาพผลไม้ที่นักเรียนชอบมาหากนักเรียนไม่สะดวกในการ 
  จัดหาเพื่อแนะนำให้เพ่ือนๆในห้องรู้จักต่อจากนั้นครูให้นักเรียน 
  นำเสนอข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่นำมาเป็นภาษาอังกฤษ 
  และบอกสีของผลไม้นั้นๆด้วยประโยคอย่างง่าย เช่น This is an  
  apple./ It is red.  
- ครูสรุปคำศัพท์ต่างๆจากผลไม้ท่ีนักเรียนนำมา และให้นักเรียน 
  ฝึกออกเสียงตาม พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของผลไม้ 
  ชนิดต่าง ๆ เป็นความรู้เพิ่มเติม 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
กิจกรรม You know me and I know you  
- ครูให้นักเรียนดูหรือฟังบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับ          
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลครูสร้างบทสนทนาจากสิ่งที่  
  นักเรียนได้ดูหรือฟังที ่เกี ่ยวกับการให้ข้อมูลตนเองอย่างง่าย  
  ในบัตรคำ เช่น 

A: What is your name? 
B: My name is………. 
A: How old are you? 
B: I am ……….years old. 
A: What is your favorites color? 
B: My favorites color is ………….. 
A: What is your favorites food? 
B: My favorites food is ……….. 

- ครูให้นักเรียนสลับเป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบและเปลี่ยนไปถาม
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความชอบ
ส่วนตัวกัน 
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ฟัง อ่าน และดู เพื่อเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งท่ีสนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย แล้วเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความรู้สึก 

ที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
- ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล  
 เหตุการณ์ สถานการณ์ใกล้ตัว 
 โดยเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย 
 ในการตอบคำถาม 
- ฟัง อ่าน และดู เรื่องราวสั้น ๆ  
 บทสนทนาหรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 
 วีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา และ 
 ตอบคำถามได้ 
- ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
 จากการฟัง อ่าน และดูด้วยประโยค 
 อย่างง่ายจากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน  
 เรื่องสั้น โฆษณา ได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- ครูใช้ลักษณะการตั้งคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ กิจกรรม 
  เกม Who am I?  
- ครูพูดประโยคให้นักเรียนฟัง แล้วตั ้งคำถามให้นักเรียนตอบ 
  เกี่ยวกับประโยค ตัวอย่างเช่น  

I look after sick people. I work in the hospital. Who am I? 
I help a doctor. I work in the hospital. Who am I? 
I sleep in the hospital. I have a flu. Who am I? 

- ครูขึ้นคำศัพท์บนกระดานในหมวดอาชีพ ครูอ่านออกเสียงและให้
นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นครูติดแผ่นภาพอาชีพบนกระดาน
และแจกคำศัพท์ให้นักเรียนนำไปจับคู่ภาพให้ตรงกันและให้
นักเรียนแต่งประโยคง่าย ๆ จากบุคคลที่นักเรียนเลือกให้เพ่ือน 
ในชั้นเรียนทาย ครูสรุปกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์อีกครั้ง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- ครูเปิดนิทานสั้น ๆ ให้นักเรียนดู อย่างน้อย 2 รอบ จากนั้น 
  ตั้งคำถามจากเนื้อเรื่องโดยใช้ประโยคอย่างง่าย Wh - Questions 
ตัวอย่าง นิทานเรื่องเต่ากับกระต่าย 

Who is the winner? / Where does this story take place?/ 
What are they doing? 

- ครูเขียนประโยคคำถาม และให้นักเรียนตอบคำถามโดยยังไม่เฉลย
คำตอบโดยเขียนคำตอบไว้บนกระดาน จากนั้น ให้นักเรียนชม 
วีดิทัศน์อีกครั้ง พร้อมเฉลยคำตอบครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิด
ที่ได้จากเนื้อเรื่อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- ครูเปิดการ์ตูนที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนให้ชมในห้องเรียน 
- ครูถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากตัวละครที่ครู 
  ชื่นชอบ ให้นักเรียนฟังโดยเขียนข้อมูลบนกระดาน เช่น I love  
  Doraemon because he is kind.  
- ครูให้นักเรียนเลือกตัวละครหรือเหตุการณ์ท่ีนักเรียนชอบ 
  พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น จากนั้น 
  ให้นักเรียนวาดภาพตัวละครที่นักเรียนชอบ พร้อมบอก 
  ความประทับใจเป็นประโยคสั้น ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

4. อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
    จากนิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วโต้ตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
5. อ่านเพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอ่าน 
    นิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตวั 
จากสื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม โต้ตอบ และสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 

- อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  
  เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
- สร้างประโยคอย่างง่ายจากการอ่าน  
  นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา เพ่ือโต้ตอบ  
  สื่อความหมายและปฏิบัติตาม 
  ได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- อ่านออกเสียงประโยคแนะนำตนเองของเจ้าของภาษากับของไทย 

ผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ และบัตรคำท่ีมีรูปภาพประกอบ 
ยกตัวอย่างเช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงที่มีประโยคคำทักทาย และ
ประโยคแนะนำตัวให้ได้เรียนได้ชม จากนั้นให้นักเรียนอ่าน 
ออกเสียง หรือร้องเพลงตามโดยเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแล้ว เริ่มให้ทำกิจกรรม           
“Introducing Yourself” โดยให้นักเรียนเขียนประโยคแนะนำ
ตนเองลงในสมุด จากนั้นออกมาอ่านประโยคแนะนำตนเอง 
หน้าชั้นเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง ยกตัวอย่างประโยคแนะนำตนเอง 
เช่น My name is Kitidetch Mana. My nickname is 
Tangmo. I am eight years old. I am studying in grade 3 
at ABC school. I live with my parents in Ubon 
Ratchathani. My father’s name is Somsak Mana. My 
mother’s name is Siripa Mana. My best friend’s name is 
Pannipa Songsang. Her nickname is Pang. My favorite 
subject is English. My hobby is drawing pictures.  เป็นต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- อ่านประโยคแนะนำตัวของตัวละครจากเรื่องสั้นที่เป็นวีดิทัศน์

หรือครูแสดงเรื่องสั้นให้นักเรียนได้ชม ฝึกอ่านออกเสียงประโยค
แนะนำตัวของแต่ละตัวละครที่อยู่ในวิดีโอ จากนั้นให้นักเรียน 
ทำ “กิจกรรม Lucky Pot” โดยคุณครูนำฉลากท่ีมีประโยค
แนะนำตัวของแต่ละตัวละครไปรวมกันไว้ในกล่อง จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละคนเดินออกมาจับฉลากแล้วอ่านประโยคแนะนำ
ตัวของตัวละคร หรือแสดงบทบาทสมมติท่ีนักเรียนจับฉลากได้ 
เช่น Her name is Supitcha. Her nickname is Tonhom. 
She is eight years old. เปน็ต้น  
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ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- สร้างประโยค My name is… / Her/His name is… / He/ She 

is…years old. จากการดูนิทานหรือเรื่องสั้นในวีดิทัศน์ โดยครูเน้น
การอ่านออกเสียงโครงสร้างประโยค จากนั้นทำกิจกรรม “เรียงคำ 
สร้างประโยค” โดยการนำ flashcards มาเรียงให้ถูกต้องตาม
โครงสร้าง หรือให้นักเรียนยืนถือ flashcard คำศัพท์ แล้วมายืน
เรียงแถวหน้ากระดาน โดยยึดตำแหน่งของโครงสร้างให้ถูกต้อง 

ใช้ทักษะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ 
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- อ่านและสรุปเนื้อหาตามเข้าใจ 
  จากการอ่านนิทานเรื่องโปรด  
  เพลงโปรด ภาพยนตร์ และการ์ตูน 
  เรื่องโปรด 
- แสดงความรู้สึกจากการอ่านนิทาน 
  เรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์ 
  และการ์ตูนเรื่องโปรด และนำมา 
  ถ่ายทอดกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- วาดภาพแสดงลำดับเหตุการณ์ของนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด 

ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนเรื่องโปรด โดยใช้ “กิจกรรม My Story 
Board” ครูเริ่มต้นกิจกรรมโดยการสร้างบรรยากาศในการเล่านิทาน
และเริ่มเล่านิทานโดยการใช้หนังสือภาพสื่อต่าง ๆ หุ่น ประกอบ 
การเล่าเรื่อง หรือใช้สื่อวีดิทัศน์ ให้นักเรียนฟังนิทานแล้วพูดตาม
เสียงในวีดิทัศน์จนเกิดความคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจ 
ในเนื้อเรื่อง ครูแนะนำคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
ในระหว่างเล่าเรื่องครูกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 
โดยใช้เสียงตัวละครเพื่อกระตุ้นความสนใจ เมื่อครูมั่นใจแล้วว่า 
นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องให้นักเรียนวาดภาพลำดับเหตุการณ์ของ
เรื่องช่วงที่ตนเองชอบ พร้อมบอกตัวละครที่นักเรียนชอบ และ 
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- เลือกภาพข้อความได้ถูกต้องตรงกับข้อความที่อ่าน หรือฟัง 

ผ่าน “กิจกรรม True or False” หลังจากครูเล่านิทาน หรือ 
ให้นักเรียนฟังนิทานจากสื่อวีดิทัศน์ ครูแจกข้อความ หรือพูด
ข้อความจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่าน หรือฟังแล้ว นักเรียน
ทำงานกลุ่มร่วมกันว่า ข้อความที่ครูให้เป็นความจริง หรือไม่จริง 
เช่นครูอ่านนิทานเรื่อง The rabbit and the turtle เมือ่อ่านจบ
แล้วครูพูด หรือเขยีนประโยคว่า The rabbit won the race 
นักเรียนสนทนากับเพ่ือนในกลุ่มและร่วมกันพูดว่า It’s true หรือ
ว่า It’s false พร้อมกับพูดหรือเขียนประโยคที่ถูกต้อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด 

ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด โดยใช้ “กิจกรรม Drawing 
your face” โดยนักเรียนวาดหน้าแสดงความรู้สึกของตนเอง
หลังจากการฟัง หรืออ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์
และการ์ตูนเรื่องโปรด โดยใช้คำศัพท์แสดงอารมณ์ความรู้สึกง่าย ๆ 
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เช่น happy, sad, boring, angry, funny, exciting, scared, 
surprised, amused หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้ว
สามารถแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนว่า ชอบหรือไม่ชอบเรื่อง
ที่อ่าน หรือฟัง และบอกความรู้สึกสั้น ๆ เช่น I am happy. I like 
the story. หรือ I don’t like the story. I am sad ใช้
โครงสร้างเดียวกัน ถ้านักเรียนบอกความรู้สึกเก่ียวกับเพลงโปรด 
ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนเรื่องโปรด 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

6. เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพ่ือนำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  
    เพ่ือบอกอารมณ์ ความรู้สึกอย่างอิสระและมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสถานการณ์ใกล้ตัว    
    ผ่านภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  
7. ใช้ทักษะการเขียน โดยแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความรู้สึกท่ีใช้คำหรือประโยคอย่างง่ายเพ่ือเรียนรู้ 
    เนื้อหาในสิ่งที่สนใจจากนิทาน วีดิทัศน์ บทความและข่าวสารอย่างง่าย เกม สื่อแอปพลิเคชันทาง 
    การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายท่ีเหมาะสมเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น  
อารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง บุคคล และเหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 

- เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
  ครอบครัว เพื่อน โรงเรียนโดยใช้ 
  คำศัพท์ง่าย ๆ ในการสร้างประโยค 
  อย่างง่ายให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
- เขียนบอกความรู้สึกและแสดง 
 ความคิดเห็นจากภาพ เรื่องราว  
 ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ภาษาได้อย่าง 
 เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- นักเรียนดูตัวอย่างประโยคผ่านการสนทนาโดยใช้คำศัพท์ง่าย ๆ 

จากคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือ การ์ตูนที่นักเรียนสนใจ จากนั้น
แสดงประโยคบทสนทนาที่สำคัญและให้นักเรียนอ่านและฝึก 
ออกเสียงตามทีละประโยคซ้ำ ๆ และตรวจสอบว่า นักเรียน 
มีความเข้าใจและแม่นยำในบทสนทนานั้น ๆ แล้ว จากนั้นให้
นักเรียนทำ กิจกรรมที่ 1 watch and copy โดยครูให้  
ใบงานที่ 1 เป็นภาพของคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน 
ที่นักเรียนสนใจที่ได้ชมก่อนหน้านี้ พร้อมเว้นช่องว่าง บทสนทนา
ไว้ โดยให้นักเรียนเขียนเติมประโยคของบทสนทนา ลงในช่องว่าง 
จากนั้นทำใบงานที่ 2 เป็นภาพการสนทนาบริบทเดียวกัน หรือ
สลับสถานการณ์ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาเลียนแบบคลิปวีดีโอ 
ภาพยนตร์ หรือ การ์ตูนตัวอย่างที่นักเรียนได้ชมไป    

  กิจกรรมที่ 2  sentence scramble ครูจัดทำบัตรคำ 
  บทสนทนาที่นักเรียนได้รับชมไปและแสดงให้นักเรียนอ่านตาม 
  ซ้ำ ๆ ทีละคำและวางบัตรคำทั้งหมดรวมกัน ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 
  ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนช่วยกันนำบัตรคำ เรียงเป็น 
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  ประโยคและตรวจความถูกต้องจากแบบเฉลยด้วยตนเอง และ 
  ทำใบงานเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- เขียนบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น โดยให้นักเรียน 

ดูภาพเกี่ยวกับคน สัตว์กำลังอยู่ในสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่มีการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม อาจเป็นบัตรภาพ 
หรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น ภาพงานวันเกิดที่ทุกคนกำลังยิ้ม 
(happy) ภาพคนป่วย (sad) ภาพเด็กชื่นชอบของเล่น หรือ
เสื้อผ้า (like) ภาพนักเรียนเห็นผลไม้มีหนอน (dislike) พูดคุย 
ให้นักเรียนร่วมกันนำเสนอว่าดูภาพแล้วรู้สึกอย่างไร   

  กิจกรรมที่ 3 How do you feel ? ครูจัดชุดภาพที่เป็น 
  การแสดงอารมณ์เดียวกัน 4 - 5 ภาพ พร้อมตัวอย่างประโยค  
  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้นักเรียนช่วยกันเลือกหยิบ 
  บัตรภาพ และจับคู่ตัวอย่างประโยค และตรวจคำตอบ 
  จากแบบเฉลยด้วยตนเอง 
  กิจกรรมที่ 4 How do I feel ? นักเรียนทำใบงานโดยครูใช้ 
  ภาพ การ์ตูน ดารา หรือตัวละครที่นักเรียนสนใจ กำลังแสดง 
  อารมณ์ต่าง ๆ กัน เช่น happy, sad, like, dislike, angry  
  ครูอธิบายรายละเอียดสมมติให้นักเรียนเป็นตัวละครเหล่านั้น  
  และให้นักเรียนเขียนข้อความแสดงอารมณ์ตามภาพให้เหมาะสม  

ใช้ทักษะการเขียนเพื่อเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งท่ีสนใจและเหมาะสมจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- เขียนและสรุปโดยใช้ประโยคอย่างง่าย 
 จากนิทาน วีดิทัศน์ เกม สื่อ 
 แอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ บทความ 
 และข่าวสารอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง 
- เขียนแสดงความรู้สึกและแสดง 
 ความคิดเห็นจากนิทาน วีดิทัศน์ เกม  
 สื่อแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้  
 บทความและข่าวสารอย่างง่าย 
 ได้อย่างถูกต้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- เขียนและสรุปนิทานหรือเรื่องสั้น ๆ โดยการเลือกอ่านนิทาน 

ที่ชอบอย่างน้อย 1 - 2 เรื่อง จากหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ หรือ 
แอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่สนใจ เช่น ครูเปิด วีดิทัศน์/ 
youtube ให้นักเรียนชมนิทานเรื่อง The Ant And The 
Cicada ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ สังเกต
ตัวละครที่สำคัญ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุป นิทานที่ได้
ชมอย่างคร่าว ๆ เมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว ให้นักเรียน 
ทำกิจกรรม “You and Me” โดยให้นักเรียนจับคู่เพ่ือทำ
กิจกรรม โยงเส้นคำศัพท์กับประโยค จับคู่ประโยคกับรูปภาพ  
เติมคำ/ ประโยคที่หายไปเพื่อทำให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ ตอบคำถาม
ด้วยคำตอบง่าย ๆ ใช้ question word หรือการตอบแบบ Yes/ 
No Question เพ่ือฝึกการเขียนของนักเรียนและให้นักเรียนเขียน
สรุปเรื่อง แบบ Mind Mapping เป็นต้น โดยสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้ที่ www.k5learning.com, www.pinterest.com  
 

http://www.pinterest.com/


72 
 

 

 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- เขียน/ สรุปเนื้อเรื่องด้วยประโยคอย่างง่ายจากบทอ่าน/ บทความ 
  สั้น ๆ ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน/ บทความสั้น ๆ เช่น 
  บทอ่านเรื่อง At the zoo เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้ว ให้นักเรียน 
  ทำกิจกรรม “Tell me” โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน  
  ให้นักเรียนตอบคำถามจากบทอ่าน เพ่ือเขียนสรุปใจความ หรือ 
  ประเด็นสำคัญ ๆ จากการอ่านได้ด้วยตนเอง เช่น How many  
  characters are there in the text? / What do they like to  
  do? /Where are they going?  
- ให้นักเรียนนำเสนอการเขียน/การตอบคำถามบนกระดาน โดย 
  สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.english created resources. 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลข่าวสาร 

อย่างง่ายได้ ครูให้นักเรียนอ่าน หรือชมข่าวสารจาก YouTube 
เช่นครูให้นักเรียนชมข่าวสาร เรื่อง Olympic/ How to save 
the earth/ Covid-19? เป็นต้น เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องพอ
สังเขปแล้ว ครูและนักเรียนสนทนาถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้ชมให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์
และ ประโยคง่ายๆ จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม “We can 
do” โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 7-8 คน ครูให้นักเรียนทำ  
Big book / Poster เพ่ือเขียนแสดงความรู้สึก หรือแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ ได้ชม ใช้ประโยคง่ายๆในการเขียน
แสดงความรู้สึก เช่น We can save the earth by plant the 
trees. No litter and plastic bag. เป็นต้น และให้นักเรียน 
วาดรูปประกอบเพื่อให้สวยงามและเพ่ิมความ เข้าใจอย่างชัดเจน
เนื่องจากนักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีผ่าน visual/ สีสัน 
ที่สวยงาม นำเสนอผลงานนักเรียนหน้าชั้นเรียนหรือบอร์ดหน้า
อาคารเรียน โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.National 
Ocean Service. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือสื่อสารความต้องการ 
   ของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียน 
9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความ 
    ถนัดและความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

สนทนา เข้าใจ สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นง่าย ๆ  
ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

- ใช้ทักษะ ฟัง พูด ในการสนทนา 
  โดยใช้คำสั้นๆ และประโยคอย่างง่าย 
  ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้ 
  คำสั่ง คำขอร้อง บอกความต้องการ 
  และความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ 
  ตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน 
- ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือทำความเข้าใจ  
  ข้อมูลบุคคล สถานการณ์ และ 
  บทความอย่างง่าย และสามารถเขียน 
  แสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยน 
  กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้อย่าง 
  เหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- พูดบอกความรู้สึกของตนเองโดยใช้คำสั้น ๆ และประโยค 

อย่างง่าย เช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงที่มีการบอกความรู้สึกให้ฟัง 
จากนั้นเปิดให้นักเรียนดูเนื้อเพลงและอ่านออกเสียงตามเพลง 
จนคล่อง และเริ่มกิจกรรม “Feeling Box” โดยให้นักเรียน 
ทุกคนเขียนคำสั้น ๆ หรือประโยคบอกความรู้สึกของตนเอง 
ในวันนี้ลงในกระดาษ เช่น Great! / Cool! / I’m happy. / I’m 
excited. เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมและเปิดเพลง
อีกครั้งโดยให้นักเรียนทุกคนส่งต่อกล่องที่มีกระดาษประโยค
ต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อครูกดหยุดเพลงแล้วกล่องอยู่ที่นักเรียนคนใด 
ก็ให้สุ่มหยิบแถบประโยคจากกล่องและทำสีหน้า หรือท่าทาง
บอกความรู้สึกนั้นและให้เพ่ือนร่วมชั้นร่วมกันตอบ 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- ถามตอบโดยใช้ข้อความและประโยคที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ และการแนะนำตนเอง เช่น ครูเปิดบทสนทนา 
ที่มีสื่อสารระหว่างบุคคลให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นครูให้นักเรียน
ดูบทสนทนาพร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตามให้ถูกต้อง จากนั้น 
เริ่มกิจกรรม “My Letter” โดยแจกซองจดหมายคนละซอง  
ให้นักเรียนเขียนประโยค เช่น Hi. / Hello. / Good morning. 
Good afternoon. / Nice to meet you. / Goodbye. / 
Thank you. / How are you? / What’s your name? เป็นต้น 
และให้นักเรียนเขียนชื่อผู้รับหน้าซอง 1 คน โดยชื่อผู้รับคือ 
เพ่ือนร่วมห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนนำจดหมายของตนเอง 
ใส่ลงกล่องท่ีครูเตรียมไว้ ครูจะเป็นคนส่งจดหมายถึงผู้รับ เมื่อผู้รับ
เปิดอ่าน ให้ผู้รับเดินไปหาผู้ส่งแล้วตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ
และแปลความหมายเป็นภาษาไทยเพ่ือให้เข้าใจความหมายของ
กลุ่มคำ เช่น Good morning. / I’m fine. / My name 
is…………. เป็นต้น  
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 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- บอกคำสั่ง คำขอร้อง ความต้องการที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เช่น  

ครูเปิดบทสนทนาอย่างง่ายให้ฟัง พร้อมทั้งโชว์ป้ายแถบประโยค 
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เช่น Please stand up!/  
May I come in? / May I go out?/ I want to …..  เป็นต้น 
จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสุ่มหยิบไม้ไอศกรีมที่มีประโยคในแก้ว 
ที่ครูเตรียมไว้และออกไปเขียนบนกระดานทีละคนตามลำดับ 
จากนั้นออกเสียงประโยคนั้นอย่างถูกต้องให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนพูด
ตาม หรืออาจจะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามประโยคของ
บทสนทนาที่ได้รับเพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นได้ทายประโยคของตนเอง 

เลือกใช้และสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคลเหตุการณ์  
และสถานการณ์รอบตัว 

- ใช้ทักษะฟัง พูดในการนำเสนอข้อมูล  
 การแสดงบทบาทสมมุติผ่านรูปแบบ  
 รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง เกี่ยวกับ 
 วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและเหมาะสม 
 กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ใช้ทักษะอ่าน เขียน เพ่ือสร้างชิ้นงาน 
  บูรณาการความรู้ร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ  
  ในรูปแบบผลงานที่เป็นรูปธรรม 
  ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- บอกเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ จากการได้ดูคลิปวิดีโอ รูปภาพ และ

เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นรอบตัว  เช่น ครูเปิดคลิปวิดีโอ
เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้นักเรียนฟัง 
จากนั้นให้นักเรียนร้องตามเพลง โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน และเมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความจำที่แม่นยำ
เกี่ยวกับคำศัพท์แล้ว ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม “Good drinks” 
โดยให้นักเรียนและเพ่ือนในชั้นช่วยกันบอกคำศัพท์เก่ียวกับ
เครื่องดื่มที่นักเรียนได้ฟังไป และแยกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ 
และไม่ดีต่อสุขภาพออกจากกัน จากนั้นนักเรียนก็ทบทวน
คำศัพท์เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพร่วมกันในชั้น
เรียน เช่น coke, milk, water, coffee, tea, juice, 
lemonade เป็นต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- บอกชื่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โดย

นักเรียนอาจจะเรียนรู้จากรูปภาพ การ์ตูน คลิปวิดีโอ เพลง
เกี่ยวกับสัตว์ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อชนิดต่าง ๆ แล้ว 
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม “Wild animals” โดย
ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนจำได้ 
จากการได้เรียนรู้ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  
4 - 5 คน ชว่ยกันวาดภาพเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่สมาชิกในกลุ่มของ
ตนเองชื่นชอบ แล้วออกมาเล่าให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟังว่า สัตว์ป่า
ของตนเองนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น tiger, monkey, lion, 
kangaroo, zebra, bird, rabbit, deer, giraffe เป็นต้น 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- บอกชื่อเกี่ยวกับผักผลไม้ชนิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่นักเรียน

เคยเห็นเคยรู้จัก หรือเคยรับประทาน โดยครูให้นักเรียนออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่ภายในแปลงเกษตรของโรงเรียน หรือใช้
รูปภาพ เพลง คลิปวิดีโอต่าง ๆ ในการนำเสนอ เมื่อนักเรียน 
ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้แล้ว ให้นักเรียนช่วยแยก
คำศัพท์ ที่เป็นผักและผลไม้ออกจากกัน จากนั้นให้นักเรียน 
ออกเสียงคำศัพท์ผลไม้และผักชนิดต่าง ๆ โดยครูคอยสังเกต 
และเน้นให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้อง และเมื่อ
นักเรียนฝึกฝนจนแม่นยำแล้ว ให้นักเรียนวาดภาพผัก หรือผลไม้
ที่ตนเองชอบ แล้วให้นักเรียนเล่าเหตุผลให้เพ่ือนฟังว่าชอบผัก
ผลไม้เหล่านั้นเพราะเหตุใด เช่น apple, orange, strawberry, 
mango, durian, watermelon, carrot, cucumber, onion, 
potato, tomato เป็นต้น 
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สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 เด็กประถมต้น (ช่วงชั้นที่ 1) เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขยายความจุอย่างมาก จึงเป็น
หน้าต่างแห่งโอกาสทองในการพัฒนาสมองที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาสมองส่วนเชื่อมต่อ (Corpus 
Callosum) เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทั้ง Psychomotor ความเข้าใจ
เชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมถึงการทำงานเซลล์กระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex ซึ่งเป็นเซลล์
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่เรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น 2) พัฒนาการทำงาน
ของสมองส่วนหน้าให้เกิดโครงข่ายของเซลล์ประสาทในชุดที่รับรู้ความละเอียดประณีต ซับซ้อน การตัดสินใจ 
การคิดวิจารณญาณ การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ ้ง (Executive Function) 3) การพัฒนาของสมองส่วนหน้า 
ที่ไปช่วยกำกับการทำงานของสมองส่วน Limbic System และ Amygdala ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำ 
และ 4) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที 
ลีลา และการทำงานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขตและมิติของพ้ืนที่ ซึ่งต้องอาศัยศิลปะทั้งทัศนศิลป์และดนตรี 
เป็นฐานปฏิบัติเรียนรู้ และสามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองทั้ง 4 หน้าที่ดังกล่าวได้โดยตรง  
 การทำงานของสมองทั ้ง 4 ส่วนนี้ สามารถจะกระตุ ้นให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู ้ฝึกฝน 
ด้านศิลปะ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ผ่านทั้งกระบวนการการรับรู้สัมผัสสุนทรียภาพ และกระบวนการ
สร้างงานศิลปะ รวมทั้งการใช้ศิลปะเพื ่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ์ 
ของความรู้สึกที่มีผลต่อการทำงานและการพัฒนาด้านจิตใจ ถ้าหากพลาดการใช้โอกาสแห่งการเชื่อมโยงของ
เซลล์สมองชุดเหล่านี้ เซลล์สมองจะตัดวงจรนี้ออกโดยอัตโนมัติ และยากที่จะสร้างข้ึนใหม่ในวัยที่โตขึ้น  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้าทดลอง  
หาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน ความทรงจำ 
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ สิ ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที ่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง  ๆ ที ่มี  
ทั้งบทร้อง ด้วยลีลาและท่าทางที ่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย  ๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของ 
งานศิลปะทุกแขนง ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกท้ังของตนเองและหมู่คณะ  
 นักเรียนในช่วงชั้นนี้ ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบมีเพ่ือนเล่นและเล่น
เป็นกลุ ่ม ร่วมกันสร้างเรื ่องราวโดยนำความรู ้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกม าเป็นงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการนำความรู้สึกนึกคิดนั้น  
มาบอกเล่าใหม่ ที่แสดงถึงประสบการณ์ของนักเรียน หรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้มีร่วมกับผู้อ่ืน  
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ด้านที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด  
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม และค่านิยม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถซึมซับ  
รับรู้คุณค่า ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งฝึกฝนกระบวนการ  
ทางศิลปะ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพ่ือการสะท้อนย้อนมองถึง
สภาวะจิตและกาย และสามารถจัดการตนเองให้เป็นปกติพร้อมที่จะสร้างผลงานศิลปะทั้งในด้านทัศนศิลป์
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ดนตรี และนาฏศิลป์ นักเรียนไม่เพียงมีความรู ้ทางด้านศิลปะหรือมีทักษะในการสร้างงานศิลปะเท่านั้น  
แต่ควรจะได้พัฒนาถึงระดับที ่เกิดความตระหนักรู ้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝึกให้นักเรียน  
กล้าสร้างสรรค์งานและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนา  
งานศิลปะทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับผลงานที่สร้างขึ้น 
รวมถึงสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและรับรู้ 
 ด้านที่ 2 การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ที่มั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ 
สำหรับเด็กวัยนี้จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพที่แฝงอยู่ในภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเช ิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและทำงานอย่างมีศิลปะ  
 ระดับชุมชนและสังคม รู ้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้าง แรงบันดาลใจ แรงศรัทธา  
เสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสร้างงานศิลปะ
สาธารณะกุศล ศิลปะเพ่ือชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี  ในวาระ หรือเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ  วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสื่อประกอบที่เกื้อกูลกัน  
เป็นการฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั ้นที ่ 1 เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที ่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา  
มีท่วงทำนอง ทำให้การเรียนรู้คำกลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข และ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษา และเป็นที่มา
ของคลังคำที่หลากหลาย เด็กในวัยนี้สามารถใช้การวาดภาพเป็นสื่อถ่ายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อให้ตนเอง 
เกิดความเข้าใจความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพ่ือทดแทนชุดภาษา 
ที่ไม่เพียงพอ และสามารถสื่อกับผู้อ่ืนให้เข้าใจความคิดและความหมายเหล่านั้น  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมือง และศีลธรรม เป็นสื ่อในการถ่ายทอดเรื ่องราว
ความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ นำเสนอองค์ประกอบของพื้นที่โดย           
การใช้แผนผัง แผนที่ การกำหนดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ ถ่ายทอดเรื่องราว              
ทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่านตำนานและบันทึกเป็นภาพวาด ทำความเข้าใจเหตุการณ์               
ที่ไกลตัว (Space and Time) ย้อนไปในยุคไดโนเสาร์ ในมหายุคเมโสโซอิค (Mesaozoic Era) และถ่ายทอด
จินตนาการออกมาด้วยงานศิลปะเชิงตำนาน (Myth) เพื ่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและ                
ระบบธรรมชาติก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้น 
 คณิตศาสตร์  ในเรื่องเส้น รูปร่าง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พ้ืนที่ พ้ืนผิว และสีอ่อนแก่ การจำแนก 
แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต และการประกอบลายศิลปะไทย 
อย่างสมมาตร สมดุลในลายแม่บท ทั้งแบบสมบูรณ์และแบบแตกลาย หรือขยายอย่างมี Pattern การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและที่ว่าง (Solid and Void) ทั้งบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที 
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 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วมทั้งด้าน 
วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที ่ช่วยให้เด็กรู ้จักและเข้าใจสรรพสิ ่งในธรรมชาติ ด้วยการสัมผัสและมี
ประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพ่ือการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงานปั้น ทั้งนี้  
เด็กจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด คั้น ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และ 
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า หรือการเตรียมดินปั้น ด้วยกระบวนการคัดแยก ย่อย 
กรอง ละลาย กระบวนการเล่นนี้ นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชั้นงานศิลปะแล้วยังได้
ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง เพื่อยกระดับจิตใจ 
1.1 รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ  

สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน
ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การได้ยินและการบูรณาการ
ข้ามประสาทสัมผัส 

1.2 การใช้ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานศิลปะทุกแขนง 
อย่างมีสมาธิจดจ่อ ผู้เรียนสามารถทำงานศิลปะโดยสังเกตเห็น เข้าใจ
และรับรู้ถึงจิตใจผ่านความสัมพันธ์ของกาย – ใจ – มือ – ตา – ห ู 
(พหุประสาทสัมผัส) กับธรรมชาติของวัสดุอุปกรณ์ รับรู้สุนทรียภาพ 
และสามารถพัฒนาทักษะงานศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาตน  
เกิดการเปลี่ยนผ่านเพ่ือยกระดับจิตใจ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
๒.๑   รับรู ้สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และ
รูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ สามารถ 
สื่อความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์ได้ 

๒.๒   ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะ 

๒.๓   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่น 
ถ่ายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว 
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จนค้นพบสิ่งใหม่ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 



79 

 

๓. ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 
๓.๑   สนุกกับการร้องเพลงทำนองง่าย ๆ สามารถด้นสด (Improvise) และ

บูรณาการการขับร้อง บรรเลงดนตรี อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของ 
เพลงที่ฟัง 

๓.๒   ฟัง และอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียง
ที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ อย่างแม่นยำ 

๓.๓   ใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง ในการขับร้อง และจังหวะเคาะ
อย่างเหมาะสม 

๓.๔   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ ด้วยความมั่นใจ 
๓.๕   มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงทั้งแบบเดี่ยว หรือกลุ่มที่สอดคล้อง

กับท้องถิ่น ในรูปแบบของการรวมวง (Ensemble) ง่าย ๆ  
ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๔. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
๔.๑   สนุกกับการเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ 

ธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ อย่างสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๔.๒   แสดงท่าทางง่าย ๆ เพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด และแสดง 

การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
๔.๓   เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ และ แสดงท่าทางประกอบเพลง 

ตามรูปแบบนาฎศิลป์อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับวัย 
๔.๔   สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และ เล่าถึงการแสดงนาฎศิลป์ในท้องถิ่น 

ที่ตัวเองชื่นชอบ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๕. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ
วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 

๕.๑   รับรู ้ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็น 
ที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 

๕.๒   แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองาน 
ที่ทำร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างสุภาพ  
มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือนำมาปรับปรุงผลงาน
ของตนให้สมบูรณ์ 

๕.๓   สามารถบูรณาการงานศิลปะท่ีตนเองชื่นชอบ ด้วยการนำสุนทรียภาพ
ไปใช้ในชวีิตประจำวัน หรือนำมาประกอบขึ้นเป็นพิธีกรรม ในวาระ
หรือเทศกาลที่สำคัญต่างๆ รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ สืบสาน ต่อยอด
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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  ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด  
เป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่น  
เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

3. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
เสียงที ่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  
อย่างเหมาะสม 

4. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพ 
และเป็นประโยชน์ 

5. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างม่ันใจ และ
งดงาม สื ่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื ่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองในรูปแบบ  
การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ อย่างอิสระ สนุกสนาน 
และเหมาะสมกับวัย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรมชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่  
 1. ทัศนศิลป์ 
 2. ดนตรี (การขับร้อง และการเล่นเครื่องดนตรี) 
 3. นาฏศิลป ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด  
เป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานทัศนศิลป์   

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี  ด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจ 
ในการถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

ด้วยงานทัศนศิลป์ 

1. การสังเกต รับรู้ สัมผัสถึงสุนทรียภาพ 
และซึมซับความงามของสีสัน รูปร่าง
รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติ 

  

- นักเรียนสำรวจ สังเกตธรรมชาติ เพื่อซึมซับและรับรู้ ความงาม 
ของสีสัน รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบโรงเรียน  

- วาดภาพอิสระ ถ่ายทอดความประทับใจบนกระดาษ หรือ 
บนพื้นดิน พื้นทราย 

- นักเรียนศึกษาสำรวจธรรมชาติของดิน พ้ืนผิว สี คุณสมบัติเฉพาะ
ของดินในบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน และเลือกเก็บดินประเภท
ต่าง ๆ มาทดลองปั้น เป็นรูปทรงอิสระ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
หรือศึกษาวัสดุอื่น ๆ และทดลองปั้น  

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  

และท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี  
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมี
จินตนาการ 

- นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ 
เมล็ด ก้อนหิน ที่มีรูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เพื่อ
นำมาจัดเรียงเป็นภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์ จากรูปร่าง รูปทรง 
เส้น ลวดลาย สีสัน ของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ศิลปะ

ทัศนศิลป์ 
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จัดวางด้วยงานมันดาลา โดยเรียงออกจากจุดศูนย์กลางเป็นรัศมี
วงกลม ด้วยดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ เมล็ด ก้อนหิน และอ่ืน ๆ  

 
- การพิมพ์มือ แขน เท้า หรือส่วนอื่น ๆ จากร่างกาย ด้วยสีน้ำดิน 

หรือสีอื่น ๆ ลงบนกระดาษขนาดใหญ่ A1 
- การวาดภาพบรรยากาศ ทิวทัศน์ ที่ประทับใจ หรือภาพอิสระ 

ถ่ายทอดด้วยการใช้สีจากธรรมชาติ หรือสีอื่น ๆ บนกระดาษ 
ขนาดใหญ่ A3 หรือวัสดุอ่ืน ๆ  

2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานทัศนศิลป์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์  
ที่มาจากธรรมชาติ และสิ่งของ
รอบตัว 

- นักเรียนเลือก หรือจัดหาวัสดุธรรมชาติ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ  
เพ่ือจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
o ทำสีจากหิน ดิน ถ่าน ทำสีแท่งดิน หรืออ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 

o ทำสีด้วยกระบวนการสกัดน้ำสี จากใบไม้ ดอกไม้ หรือ
เปลือกไม้ ผัก ผลไม้ หรืออ่ืน ๆ  
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o นักเรียนทำพู่กันขนห่าน พู่กันนุ่น พู่กันดอกหญ้า หรืออ่ืน ๆ  
 

 

3. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะ ถ่ายทอด ความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราว 
ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

- นักเรียนสร้างงานทัศศิลป์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ  
การพิมพ์ภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นแม่พิมพ์ เช่น 
ก้านกล้วย ใบไม้ ผักท่ีเหลือจากการทำครัว เปลือกไม้ ก้อนหิน 
ที่มีพ้ืนผิวขรุขระที่มีรูปทรง และอ่ืน ๆ 
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- นักเรียนศึกษาเรื่องสี ด้วยการทำบันทึกชาร์ตสีเพ่ือสะสมคลังสี 
ในกระดาษ ด้วยการทดลองผสมสีให้ได้เฉดสี โทนเย็น โทนร้อน 
ด้วยการใช้ น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี  
สร้างสีได้มากขึ้น หรือสีคงทนมากขึ้น (หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืน ๆ) 

- นักเรียนวาดภาพบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ โดยใช้สีและอุปกรณ์ 
ที่ทำขึ้นหรือหามาเองเช่น สีเขียวสะท้อนความชุ่มชื้น เขียวขจี  
สีน้ำเงินคือสีสันของท้องฟ้าสีเหลือง แดง ส้ม คือ แสงแห่งชีวิตชีวา 

4. ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ 3 มิติอย่างง่าย ๆ และอิสระ
จากจินตนาการ และการใช้วัสดุ 
ใกล้ตัวในรูปแบบต่าง ๆ 

- นักเรียนเรียนรู้กระบวนการปั้นจากดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะจากดินปั้นให้สำเร็จอย่างเป็นอิสระ 
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5. การทำงานศิลปะไทย สามารถ

ถ่ายทอด สร้างสรรค์งานศิลปะไทย 
อย่างมีจินตนาการตามกระบวนการ
ของศิลปะไทยได้หลายรูปแบบ 
เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาไทย สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่นต่าง ๆ 

- สำรวจ สังเกต ซึมซับและรับรู้ รูปร่าง รูปทรง เส้น ลวดลาย 
สีสัน จากธรรมชาติ หรือภาพถ่าย เช่น ใบไม้ เถาวัลย์ ดอกไม้ 
ดอกบัว คลื่นน้ำ 

- นักเรียนวาดถอดลายเส้น จากสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้รู้ที่มาของ 
ลายไทยแม่บทที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  

- นักเรียนนำรูปร่างรูปทรงของใบไม้มาจัดเรียงเป็นองค์ประกอบ 
ลายไทย และถอดเส้นจากองค์ประกอบนั้น เขียนเป็นลายแม่บท  
โดยการต่อเติม ตัดทอน บาก จัดลำดับความสมมาตรของภาพ 
 

 
 

- นักเรียนฝึกกระบวนการช่างลายไทย ฝึกลอกลายครู เช่น  
การทำเครื่องมือสำหรับการปรุลาย การเตรียมทำรองพ้ืนภาพ 
และเขียนลายและลง สีไม้ สีน้ำ สีฝุ่น หรือสีอ่ืน ๆ 

- นักเรียนศึกษาภาพจิตรกรรมไทย ฝึกสร้างสรรค์ภาพ 
ตามจินตนาการ ด้วยการจัดองค์ประกอบของลายที่เรียนมา 
หรือคัดลอกภาพจิตรกรรม 
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6. การอธิบาย ถ่ายทอด และทบทวน
ความรู้สึก นึกคิดของตนเอง ในขณะ
ที่ทำงานศิลปะขณะทำเกิดการปรับ
กายปรับใจ ให้เป็นปกติ มีสมาธิ 
จดจ่ออยู่กับงาน เกิดฉันทะ 
ความเพียรพยายามจนสำเร็จ 

- นักเรียนจัดแสดงงานในชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่า
ความประทับใจ วิธีการได้มา และประสบการณ์จากการทำงาน  

 

 
 

- นักเรียนสามารถย้อนมองตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดและทบทวน
ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ในขณะทำงาน และ
ปรับเปลี่ยนท่าทีให้เป็นปกติ สามารถทำงานศิลปะได้อย่างมี
ความสุข และมีความพอใจในผลงาน ทำงานอย่างละเอียด และ
ประณีต เกิดฉันทะความเพียรพยายามจนสำเร็จ 

- อธิบายผลจากการลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน 
ว่ามีข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์งานต่อไป   

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานศิลปะ ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตนเอง 
และผู้อ่ืน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ด้วยความชื่นชม นำไปสู่การปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตน 
ให้ดีขึ้น 

- นักเรียนฝึกถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจในการทำงาน 
ที่เชื่อมโยงกับความงามจากสีสัน ลวดลาย รูปร่าง รูปทรงของธรรมชาติ  

- นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลงานร่วมกัน โดยจัดเป็น
นิทรรศการเล็ก ๆ ในชัน้เรียน (Show & Share) บอกความประทับใจ 
พูดถึงงานของตนเองและผู้อื่นในด้านจุดเด่น จุดด้อย และประเด็นใหม่
ทีเ่กินความคาดหมายจากการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
- นักเรียนรว่มการสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของตนและของ

เพ่ือนด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก 
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตนให้ดีขึ้น 
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๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น  

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การเห็นคุณค่าของศิลปะ 
จากธรรมชาติในฐานะองค์ประกอบ 
ของการบูรณาการกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทย สามารถนำมาจัด
แสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความอ่อนโยน สามัคคีของหมู่คณะ
และชุมชน 

- นักเรียนสร้างงานศิลปะทั้ง 2 และ 3 มิติ และงานศิลปะไทย  
เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน หรืออ่ืน ๆ โดยมี
โจทย์ที่ท้าทายความคิดสรา้งสรรค์ หรือบูรณาการกับหน่วย 
การเรียนอ่ืน ๆ  

- นักเรียนสามารถประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อนถึง
คุณค่าศิลปะจากธรรมชาติ ทั้งงาน 2 และ 3 มิติ และงาน 
ศิลปะไทย เพ่ือมอบให้เป็นเครื่องระลึกถึงความกตัญญูต่อ 
ผู้มีพระคุณ เช่น เป็นของขวัญในวันแม่เป็นเครื่องบูชาพระ หรือ
อ่ืน ๆ ตลอดจนการทำเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำคัญ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน (ศิลปะสาธารณกุศล) 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการสังเกต รับรู้ ซึมซับความงาม ของ เส้น สีสัน รูปร่าง รูปทรง 
พื้นผิว ที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถเลือกนำวัสดุที่พบในธรรมชาติมาทดลองสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีจินตนาการ และมีความสุข 
           ถ่ายทอด บอกเล่าเรื ่องราว ความประทับใจในการทำงาน ที่ เชื ่อมโยงกับความงามจากสีสัน
ลวดลาย รูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติ 
   ป.2  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากการสังเกต ซึมซับรับรู้สุนทรียภาพ 
เห็นความงามของเส้น สีสัน ลวดลาย รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อย่างมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ที ่ประดิษฐ์ขึ ้นด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะ  
งานศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาตน  มีฉันทะ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการสร้างสรรค์ อธิบายผล 
จากการลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ว่ามีข้อค้นพบอะไรใหม่  ๆ ที่สามารถนำไปใช้ 
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานได้ 
   ป.3  ซึมซับรับรู้สุนทรียภาพของลายไทยที่มีที ่มาจากธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการทำงานศิลปะไทย 
สามารถนำมาถ่ายทอด สร้างสรรค์งานอย่างมีจินตนาการ และสามารถทำงานตามกระบวนการของ 
ศิลปะไทยได้หลายรูปแบบ การลอกและการเขียนลายไทยแม่บท หรือวิธีการอื่น ๆ การตัดเส้น การลงสี  
มีทักษะในการประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยตนเอง สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะไทยด้วยความละเอียด 
ประณีต นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลงานร่วมกัน โดยจัดเป็นนิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน  
บอกความประทับใจ และอธิบายผลงานของตัวเองและผู้อื่นในแง่องค์ประกอบศิลป์ จุดเด่น จุดด้อย และ
ประเด็นใหม่ที่เกินความคาดหมายจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการแสดงการขับร้อง 
และใช้ภาษาเชื ่อมโยงความหมายของเสียงในธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม กับงานเพลงประเภทต่าง ๆ  
ทั้งไทย สากล และท้องถิ่น 

3. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
ของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  
อย่างเหมาะสม 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานเพลง 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื ่อมโยงผลงานขับร้องเพลง (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อ 
แสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิค  
ครูช่างภูมิปัญญาไทย 

2.1 การขับร้อง 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการแสดง 
การขับร้อง และใช้ภาษาเชื่อมโยงความหมายของเสียงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กับงานเพลง 

ประเภทต่าง ๆ ทัง้ไทย สากล และท้องถิ่น 

1. ความสามารถในการฟังและสัมผัส
เสียงในธรรมชาติ 

- นักเรียนฝึกฟังเสียงธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ลักษณะ
ของเสียงน้ำไหล เสียงนกร้อง เสียงห่าน เสียงลมพัดพุ่มไม้ ใบไม้ และ
อ่ืน ๆ 

2. การรับรู้ถึงความกลมกลืน และ
สุนทรียภาพที่เสมือนเสียงดนตรี 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มและระบุ บันทึกเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นชุดคำ 
ร่วมกันนำชุดคำมาสร้างสรรค์เป็นบทกลอน บทร้องเล่น  

3. การถ่ายทอดสุนทรียภาพจากเสียง
ธรรมชาติสู่การเล่นดนตรีพ้ืนฐาน 

- นักเรียนเลือกหาวัสดุในธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะ
ในการท่องบทกลอน   

 

-  

ดนตรี 
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๓. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ

อย่างเหมาะสม 

1. ความสามารในการถออกเสียง 
ตามโทนเสียงที่ถูกต้อง ตรงระดับ
เสียง และออกเสียงร้องชัดเจน 
ตามอักขรวิธี   

- นักเรียนฝึกการหายใจเข้าช่องท้องเพ่ือให้การออกเสียงมีพลัง 
ชัดเจน และฝึกการออกเสียงร้องโน้ตให้ตรงระดับเสียง 

- นักเรียนฝึกการออกเสียงร้องโน้ตในชุด Pentatonic Scale   
โด เร มี ซอล ลา (C D E G A) หรือฝึกการร้องโน้ตตามเสียง
ต้นแบบของครู ประกอบสัญญาณมือ หรือวิธีอ่ืน ๆ  

 
- นักเรียนฝึกอ่านคำร้องโดยออกเสียงชัดเจนตามอักขรวิธี 

ของภาษาทั้งไทยและสากล 
- นักเรียนฝึกอ่านเป็นทำนองบทกลอนเป็นจังหวะ 

ยาว สั้น สั้น                     หรือ สั้น สั้น ยาว          
 
 

    ไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะประเภทต่าง ๆ  
  

 
 

- ฝึกร้องบทเพลงไปประกอบกับดนตรีหรือด้วยรูปแบบ และวิธีอ่ืน ๆ  
2. การเข้าใจ เข้าถึงความหมาย และ

อารมณ์ของบทเพลงทั้งเพลงไทย 
และสากล สามารถถ่ายทอด 
ขับร้องบทเพลงได้อย่างไพเราะ 
และเป็นธรรมชาติ 

- นักเรียนฟังเพลงและบอกความหมายที่ประทับใจ และสามารถ
วิเคราะห์คุณภาพของเพลง ในเชิงเนื้อหา ท่วงทำนอง จังหวะ 
อารมณ์ของบทเพลง   

- นักเรียนฟังเพลงและเกิดแรงบันดาลใจ จากบทเพลงที่เป็นต้นแบบ 
ในแนวเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงครู เพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทย และสากล  

- นักเรียนนำเพลงที่ตนเองชื่นชอบมาแลกเปลี่ยนกันฟัง และ 
บอกเล่าถึงความประทับใจในเพลงนั้น ๆ 

- นักเรียนฝึกถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ของเพลง 
ผ่านการแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว ในลีลาต่าง ๆ  
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- นักเรียนฝึกการร้องเพลงทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยฟังและสังเกต
เสียงตนเอง ปรับการออกเสียงให้กลมกลืนกับเสียงดนตรี และ
เสียงของกลุ่ม ฝึกซ้ำจนเกิดความไพเราะและเป็นธรรมชาติ 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานเพลงทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การนำเสนอผลงานศิลปะ 
ด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ  
รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตน 
ให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนจัดการแสดงขับร้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มประกอบ
ดนตรี  

- นักเรียนร่วมกันฟังการขับร้องของตนเองและเพ่ือน เพ่ือทบทวนถึง
คุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็น 
ที่ควรปรับปรุง ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร สุภาพ
และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการขับร้อง
ของตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

7. เชื่อมโยงผลงานขับร้องเพลง (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น   

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การเห็นคุณค่าของการขับร้องเพลง 
ในฐานะองค์ประกอบของ 
การบูรณาการกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทย สามารถนำมา 
จัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผล 
ต่อความอ่อนโยน สามัคคีของ 
หมู่คณะและชุมชน 

 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงและการขับร้อง ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นต่าง ๆ 

- นักเรียนร่วมขับร้องในชุดการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหา
บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญ 
อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  ออกเสียงร้องได้ตรงตามโน้ตพ้ืนฐาน เข่น โด เร มี ซอล ลา (C D E G A) หรือการประกอบสัญญาณ
มือ (Hand Sign Movement) และสามารถร้องบทเพลงมรามีทำนองง่าย ๆ เช่น เพลงเต้ยโขง เพลงในน้ำ 
มีปลา ในนามีข้าว หรือเพลงอื่น ๆ ได้ตรงตามระดับเสียงโดยออกเสียงร้องตามเสียงต้นแบบจากครู 
   ป.2  ออกเสียงร้องได้ตรงระดับโน้ต เช่น โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (C D E F G A B) ในบทเพลงไทย 
และเพลงสากลง่าย ๆ เช่นบทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงการละเล่นไทย หรือบทเพลงอื่น ๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ 
   ป.3  ร้องเพลง หรือเพลงประกอบการแสดงของโรงเรียน ในพิธีการ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ที่เป็น 
การเชื่อมโยงกับหน่วยบูรณาการในชั้นเรียน โดยออกเสียงร้องได้เต็มเสียงมั่นใจ ตรงระดับเสียง  

2.2การเล่นเครื่องดนตรี 
 



91 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการ เล่นดนตรี 
และใช้ภาษาดนตรีสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวต่าง ๆ 

4. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพ 
และเป็นประโยชน์ 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความไพเราะ และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ  
และนำเสนอผลงานดนตรีด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี ่ยวกับ 
งานดนตรีทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื ่อมโยงผลงานดนตรี กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื ่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้ง 
การร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น  อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

2.2 การเล่นเครื่องดนตรี 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี 
และใช้ภาษาดนตรีสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวต่าง ๆ 

1. การเล่นดนตรี นักเรียนสามารถ 
ฟังเสียงที่เกิดจากการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็น 
เครื่องดนตรี รับรู้ถึงความกลมกลืน 
และสุนทรียภาพที่เสมือนเสียงดนตรี 

- นักเรียนฝึกฟังเสียงธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียน เช่น 
ลักษณะของเสียงน้ำไหล เสียงนกร้อง เสียงห่าน เสียงลมพัด 
พุ่มไม้ ใบไม้ และอ่ืน ๆ นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติ มาประดิษฐ์
เป็นเครื่องดนตรีทดลองเล่นและฟัง ลักษณะของเสียงนั้น ๆ เช่น 
เสียงเคาะกิ่งไม้ เสียงกระทบกันของก้อนหิน 

- นักเรียนนำเครื่องดนตรีจากธรรมชาติ มาเล่นประกอบการท่อง
บทกลอน หรือบทเพลงต่าง ๆ    

๔. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ท้ังไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความม่ันใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  

ด้วยความสุภาพ และเป็นประโยชน์ 

1. ความสามารถในการบรรเลงดนตรี 
ในบทเพลงง่าย ๆ ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ 

 

- นักเรียนฝึกอ่านและบันทึกโน้ตโด เร มี ซอล ลา (C D E G A) 
(Pentatonic Scale) บนบรรทัด 5 เส้น ด้วยกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม เช่น การเคลื่อนไหวบนบรรทัด 5 เส้น บนพื้น   
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- นักเรียนฝึกออกเสียงตามโน้ตดนตรีไทย ด้วยเพลงง่าย ๆ เช่น  
รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า ฯลฯ (คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง) 

- นักเรียนฝึกฟังดนตรีและบทเพลงที่หลากหลาย ซึ่งสามารถระบุ
การสื่อความหมายและอารมณ์ต่าง ๆ เช่น จังหวะเร็ว และระดับ
เสียงสูง - ต่ำ ดัง - เบา กระชับแทนความสนุกสนาน ฮึกเหิม จังหวะ
เนิบช้าแทนอารมณ์ ระดับเสียงกลาง ค่อนข้างกลมกลืนต่อเนื่อง 
แทนความสงบ สบาย หรือเศร้า อย่างมีจินตนาการ 

- นักเรียนฝึกการเล่นเครื่องดนตรีทั้งไทยและสากล หรือท้องถิ่น
ประเภทต่าง ๆ ที่ตนเองเลือกในบทเพลงพ้ืนฐาน เช่น รีรีข้าวสาร 
มอญซ่อนผ้า ฯลฯ (คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง) เพลงอ่ืน ๆ ของ
ท้องถิ่นให้ตรงระดับเสียงและถูกจังหวะ ด้วยความมั่นใจและมี
ความไพเราะมีอารมณ์ร่วมไปกบับทเพลงที่เลน่ 

- นักเรียนฝึกท่าทางในการเล่นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างาม เช่น 
การนั่ง การยืน การถือ การจับเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง ทั้งดนตรี
ไทยและสากล และดนตรีของท้องถิ่น 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความไพเราะ และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานดนตรีด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานดนตรีทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การนำเสนอผลงานศิลปะ 
ด้วยความมั่นใจ  

 

- นักเรียนฟังและชมการแสดงดนตรี และสามารถบอกความหมาย
ที่ประทับใจ วิเคราะห์คุณภาพของการแสดงดนตรี ในเชิงเนื้อหา 
ท่วงทำนอง จังหวะ อารมณ์ของบทเพลงที่แสดง   

- นักเรียนฟังและชมการแสดงดนตรี และเกิดแรงบันดาลใจ 
จากบทเพลงที่เป็นต้นแบบ ในแนวเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงครู 
เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยและสากล  

- นักเรียนนำการแสดงดนตรีที่ตนเองชื่นชอบมาแลกเปลี่ยนกันฟัง 
และบอกเล่าถึงความประทับใจในการแสดงนั้น ๆ  

- นักเรียนฝึกการเล่นทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยฟังและสังเกตเสียง
ที่ตนเล่น เพื่อปรับการเล่นให้กลมกลืนกับกลุ่ม และฝึกซ้ำจนเกิด
ความชำนาญ เล่นได้อย่างไพเราะ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ของเพลงได้ 

- นักเรียนจัดการแสดงดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมวง  
2. การวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดง 

ความคิดเห็นอย่างสุภาพ รับฟัง และ
ปรับปรุงผลงานของตนและกลุ่ม 
ให้สมบูรณ์ข้ึน 

- นักเรียนนำบันทึกการแสดงดนตรี ร่วมกันฟัง เพ่ือทบทวนถึง
คุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่ควรปรับปรุง  
ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร สุภาพ และมี 
ข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการขับร้อง 
ของตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 
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๗. เชื่อมโยงผลงานดนตรี กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ  
รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น  อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การแสดงออกถึงการรับรู้ และ 
ชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
สะท้อนวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน 
และในท้องถิ่นอย่างอิสระ และ 
นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง หรือ
บูรณาการกับการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ 

2. การเชื่อมโยง ผลงานดนตรี  
กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ 
รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ 
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสาน
เทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนแสดงดนตรีร่วมกับการขับร้อง และนาฏศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหา
บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้รู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ 
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญอ่ืน ๆ 
ของท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
เฉพาะ และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  สร้างเสียงเพลงจากเครื ่องดนตรีที ่ประดิษฐ์ขึ ้นจากวัสดุรอบตัว เช่น ขวดแก้ว มาสร้างสรรค์ 
เป็นชุดการแสดงง่าย ๆ ร่วมกัน เช่น การให้จังหวะกับการร้องเพลงพื้นบ้าน 

 
    ป.2  ดนตรีสากล  ทักษะเฉพาะในการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ตามโน้ตและบันไดเสียง 
                            ด้วยบทเพลงทำนองสั้น ๆ และการเล่นดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
           ดนตรีไทย    ฝึกพ้ืนฐานเบื้องต้นด้วยเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ เช่น ระนาด ขลุ่ย กลอง หรือ 
                            เครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นด้วยบทเพลงง่าย ๆ 
    ป.3  ดนตรีสากล  ทักษะเฉพาะในการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เช่น Recorder,  
                            Melodion, Ukulele และอ่ืน ๆ ในบันไดเสียง D major และการเล่นรวมวง 
                            ในบทเพลง รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้าและ เพลงช้าง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Medley  
                            หรือเพลงพื้นฐานอ่ืน ๆ  
           ดนตรีไทย   การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น ระนาด  
                           ซอ ขิม สาย ขลุ่ย กลอง และจัดการแสดงรวมวงด้วยเพลงทำนองสั้น ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด 
เป็นงานนาฏศิลป์ซึ่งสามารถถ่ายทอดความหมายด้วยภาษากายผ่าน ลีลา ท่าทาง ด้วยความงดงาม 

5. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างมั่นใจ  
และงดงาม สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ
การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ หรือการแสดงพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบอย่างอิสระ สนุกสนาน 
และเหมาะสมกับวัย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออื่นๆ ด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออื่น ๆ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุง
ผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานนาฏศิลป์ หรือการร่ายรำ แบบอ่ืนๆ กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด
เป็นงานนาฏศิลป์ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความหมายด้วยภาษากายผ่าน ลีลา ท่าทาง ด้วยความงดงาม 

1. การสังเกตและรับรู้ สัมผัส 
ลักษณะเฉพาะ บุคลิกท่าทาง ลีลา 
การเคลื่อนไหวของสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก 

-  นักเรียนฝึกสังเกตท่าทาง การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ 
   ที่นักเรียนรู้จัก ระบุลักษณะเด่นและท่าทางที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้ 
 

 
 

2. ความสามารถในการเลยีนแบบถ่ายทอด
แสดงท่าทาง อารมณ์ และการเคลื่อนไหว
ของสัตว์ ได้ตรงกับบุคลิกนั้น ๆ   

-  นักเรียนฝึกเลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด 
   อารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิก และนำมาเล่นทายบุคลิก 
   แต่ละชนิดกับเพ่ือน ๆ ในห้อง 

3. การสัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้  
ความงามของนาฏศิลป์ และการร่ายรำ
อ่ืน ๆ ด้วยความประทับใจ และ 
ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด
เป็นงานแสดงได้อย่างงดงาม 

-  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความงามของลีลา ท่าทางการร่ายรำ  
   ที่สะท้อนถึงการรับรู้ความงามของนาฏศิลป์ หรือการแสดง 
   พ้ืนบ้าน การแสดงประจำท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

นาฏศิลป ์
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๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างม่ันใจ
และงดงาม สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ

การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ หรือการแสดงพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ อย่างอิสระ 
สนุกสนาน และเหมาะสมกับวัย 

1. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดง 
ต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทาง
ง่าย ๆ อย่างมั่นใจและงดงาม  
สื่อความหมายแทนคำพูด  

- นักเรียนเข้าใจความหมายและอารมณ์ของท่าทางการเคลื่อนไหว  
ในการแสดงนาฏศิลป์ การร่ายรำของท้องถิ่น หรือการเต้นรำ
สามารถฝึกแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว ไปพร้อมกับบทเพลง
อย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้ท่ารำพ้ืนฐานที่สื่อความหมายของ 
บทเพลง เช่น ระบำในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ฟ้อนเงี้ยว และอ่ืน ๆ 

2. ความสามารถในการแสดง 
การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ 
ของตนเอง ในรูปแบบการแสดง 
ต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ การแสดง
พ้ืนบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ  
อย่างอิสระ สนุกสนาน และ 
เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนฝึกการถ่ายทอดบุคลิกและภาษากาย ออกมาเป็น 
ท่าแม่บท เช่น การจีบ การตั้งวง การเต้นรำ หรือการแสดง
พ้ืนบ้าน ในท้องถิ่นของตน ได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงจังหวะ 
และเป็นธรรมชาติ 

- นักเรียนฝึกการใช้ท่าแม่บทเพ่ือการสื่อสารภาษากาย ทั้งไทย
และสากล ของนาฏศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
สนุกสนาน และเหมาะสมกับวัย 
 

 
 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออ่ืน ๆ ด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออ่ืน ๆ ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ  
รับฟังและปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. ความสามารถในการนำเสนอผลงาน
ศิลปะด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์  

- นักเรียนชมการแสดงและบอกความหมายที่ประทับใจ และ
สามารถวิเคราะห์คุณภาพของการแสดง ในเชิงรูปแบบการแสดง 
การใช้ท่วงท่า ที่สอดคล้องกับเนื้อหา และอารมณ์ของบทเพลง   

- นักเรียนชมการแสดงและเกิดแรงบันดาลใจ จากการแสดง 
ที่เป็นต้นแบบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดง โขน บัลเล่ต์ 
โนราห์ หนังตะลุง ฟ้อน เซิ้ง หรืออ่ืนๆ สามารถนำมา 
เป็นแบบอย่างและออกแบบการแสดงของตนเอง 

- นักเรียนจัดการแสดงการแสดงนาฏศิลป์ ประกอบการเล่นดนตรี 
และการขับร้อง  

- นักเรียนร่วมกันชมการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองและเพ่ือน  
เพ่ือทบทวนถึงคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็น 
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ที่ควรปรับปรุง ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร 
สุภาพ และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

2. การวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น 
อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุง
ผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนร่วมกันทบทวนการแสดงของตน หรือของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนทัศนะ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น 
จุดด้อย และประเด็นที่ควรพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้น 

- การสะท้อนความคิดเห็นด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมี
ข้อเสนอแนะในเชิงบวกต่อการแสดงของผู้อื่น เพ่ือการปรบัปรงุ
พัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

๗. เชื่อมโยงผลงานนาฏศิลป์ หรือการร่ายรำ แบบอ่ืน ๆ กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น   

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 
1. การเชื่อมโยง ผลงานนาฏศิลป์ หรือ 

การร่ายรำแบบอ่ืน ๆ กับวัฒนธรรม 
ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น  
เป็นสื่อแสดงความงาม สะท้อน
สำนึก มีความกตัญญูต่อผู้อื่น และ
สังคม รวมทั้งการร่วมสร้างงาน
ศิลปะเพ่ือชุมชน อนุรักษ์สืบสาน
เทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนร่วมจัดการแสดงต่าง ๆ เช่น โขน โนราห์ หนังตะลุง 
ฟ้อน เซิ้ง หรืออ่ืน ๆ ร่วมกับการขับร้อง และบรรเลงดนตรี  
ซึ่งมีเนื้อหาบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญ 
อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 

2. การแสดงออกถึงการรับรู้ และชื่นชม 
ความงาม และแสดงอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ
สะท้อนวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน
และในท้องถิ่นอย่างอิสระ และนำไป
ปรับใช้ในชีวิตจริง 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง หรือ
บูรณาการกับการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ป.1  การเคลื่อนไหว ตามบทบาทสมมติ โดยเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก และบุคลิกต่าง ๆ อย่างอิสระ 

ป.2  การใช้ท่าแม่บท หรือท่ารำพื ้นบ้านในท้องถิ ่น เพื ่อการสื ่อสาร ภาษากาย ในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวตามจังหวะ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงจังหวะและเป็นธรรมชาติ 

ป.3  การแสดงที่เชื ่อมโยงกับหน่วยบูรณาการในชั้นเรียน ให้เข้าถึงบทบาทที่สะท้อนเรื่องราว หรือ 
ร่วมแสดงประกอบบทเพลง ด้วยท่าทาง ลีลา ที่คล่องแคล่ว มั่นใจ องอาจ และสง่างาม 

 
 



97 
 

 

สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู ้เรียนมีสุขภาวะทั้งกายและจิต ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวโยงกับทุกมิติ  
ของชีวิต ในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน การเห็นคุณค่าแห่งตน การสร้าง
สัมพันธภาพ การมีกิจกรรมทางกาย และการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ  
 สาระการเรียนรู้นี ้ มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี  
2) ใช้ทักษะในการดำเนินชีว ิตและสร้างสัมพันธภาพที ่ดีกับผู ้อ ื ่นอย่างมีความสุข 3) มีกิจกรรมทางกาย 
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย และ 4) ใช้ข้อมูลสารสนเทศสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 
   สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และ
บูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น  9 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้   
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 9 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษา และพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการจัดโอกาส การเรียนรู้และพัฒนาพัฒนาการปฏิบัติทางสุขภาพ
อนามัย ตลอดจนนิสัยในชีวิตประจำวัน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ก่อให้เกิดสภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     พลศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการการเคลื่อนไหวที่ต้องบังคับร่างกายและควบคุมจิตใจในการทำ
กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  เป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ช่วยให้เจริญเติบโต มีสุขภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย อดทน สร้างสรรค์สามัคคี   
  จุดเน้นการพัฒนา   
         การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ควรจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว  
สุขศึกษามีจุดเน้นแต่ละชั้นปีตามพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการดูแลสุขภาวะกายและจิต  
ของผู้เรียน ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อนามัยส่วนตน การเห็นคุณค่าแห่งตน และการสร้างสัมพันธภาพ  
กับผู้อื ่น ที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพลศึกษามีจุดเน้นแต่ละชั้นปีตามพัฒนาการวัย 
ของผู ้เร ียน ดังนี ้ ช ั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการเคลื ่อนไหวร่างกายอยู ่กับที ่ และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
โดยเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติอย่างถูกต้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดโดยเคลื่อนไหวร่างกายพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เน้นการเคลท่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับประถมศึกษาปีที่ 2  
เพิ่มพัฒนาการในด้านการเล่นเกม หรือทำกิจกรรมที่มีทิศทาง ระยะทาง และเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นโอกาส
ให้นักเรียนไดดู้แลเพื่อนที่มีความบกพร่องทางกายในการเล่นร่วมกัน 
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  สำหรับช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดประสบการณ ์3 หัวข้อ ดังนี้ 
 สุขภาพกายและจิตที่ดี ชีวีมีสุข เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพของตนเอง

ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที ่เป็นอันตราย และรู ้จักขอความช่วยเหลือจากผู ้ที ่ไว้วางใจได้ รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านสุขภาพ 

 ใช้ทักษะชีวิต สร้างสัมพันธภาพที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน 
เห็นคุณค่าแห่งตน จัดการและควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกของตนเองให้เหมาะสม และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน  
 กิจกรรมสร้างสุข สนุกกับกิจกรรมทางกาย เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกาย 
ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และแบบมีอุปกรณ์ เล่นเกม เล่นการละเล่นท้องถิ่น ออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม  เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่างๆ และสื่อสารสนเทศในการดูแลสุขภาพตนเอง  
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและกิจกรรมนันทนาการอย่างปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและระหว่างการเดินทางได้ รวมทั้งเอาตัวรอดจากสถานการณ์  
ที่ไม่น่าไว้วางใจ จากการฝึกฝนให้ผู ้เรียนได้ เห็นคุณค่าแห่งตน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืน  
ทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านความคิด ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อยและข้อจำกัด นำไปสู่การพัฒนาตนเอง และ  
มีความภาคภูมิใจในตนเอง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีกิจกรรมทางกาย เล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬา ทำให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว มีนิสัย 
รักการออกกำลังกาย และเล่นกับเพ่ือนได้ด้วยความสามัคคีและมีมิตรภาพต่อกัน  
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
            ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม การละเล่น
พื้นเมือง การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล  
การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม    
  คณิตศาสตร์ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจเรื ่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การคำนวณต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นรูปร่างต่าง ๆ   
 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อความหมายของเรื่องราว สะท้อนความคิด
และความรู้สึกในหัวข้อที่นำเสนอ  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็น
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยสามารถปฏิบัติตนตามกฎกติกา หลักเกณฑ์ของสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ  
การรวมพลังทำงานเป็นทีมในการเล่น การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน  การศึกษาเส้นทางระหว่าง  
การออกกำลังกายในชุมชน   
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม
ในสถานการณ์จริงทั้งในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ในโอกาสพิเศษร่วมกับเพ่ือน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี 
1.1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตร

ประจำวัน กิน นอน พักผ่อน เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย  
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต 

1. การจัดการตัวเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏบิัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย 

1.3 ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หรือ
โรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัยและพ้ืนฐานสุขภาพรายบุคคล 

2. ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
2.1 สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ 

จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ
และความภาคภูมิใจ 

1. การจัดการตัวเอง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
  
 

2.2 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง 
แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล 
หลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณท์ี่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สบาย
ใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อ่ืน ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการ
ที่รุนแรง ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 

2.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และ 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 

3. เคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬาอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
3.1 เคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กันอย่างหลากหลายรูปแบบ  

ทั้งมีอุปกรณ์และไม่มี อุปกรณ์อย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ของตนเองและผู้อื่น                                

1. การจัดการตัวเอง 
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เล่นเกม การละเล่นพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำ 
สม่ำเสมอ ด้วยความสนุกสนาน และปลอดภัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎ
กติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

4. ใช้ข้อมูลสารสนเทศสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 
4.1 ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อสารสนเทศ  

ที่เหมาะสมตามวัยและนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน เพ่ือสร้างนิสัย 
การดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง      

1. การจัดการตัวเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1.  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวันกิน นอน พักผ่อน เล่น  
    และกิจกรรมนันทนาการที่พัฒนา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย ดู ฟัง อ่าน แลกเปลี่ยน และใช้ 
    ข้อมูลด้านสุขภาพจากสื ่อสารสนเทศที่เหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกที ่ตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้น 

      ในแง่บวกและแง่ลบกับสุขภาพกายและจิตของตนเอง เพ่ือสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง 
2.  ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย  
    และสุขภาพรายบุคคล  

3. หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง  
    และผู้อ่ืน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมี  
    อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย   

4.  สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรม 
    ในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ และความภาคภูมิใจ 

5.  สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม  
    ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ 
    ความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู ้อื ่น ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที ่ร ุนแรง  
    ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ  

6.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 
7.  เคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและหลากหลายรูปแบบ  
    ทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์อย่างมีสติด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสม  
    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน      

8.  เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย  
    ด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

9.  เล่นร่วมกันกับเพ่ือนโดยรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมวางแผนเพ่ือให้ทีมประสบความสำเร็จ มีน้ำใจ  
    นักกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน ทั ้งการเล่นประเภทเดี ่ยวและประเภททีม  
    สวมบทบาทเป็นผู้เล่น และผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น 

1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวันกิน นอน พักผ่อน เล่น   
    และกิจกรรมนันทนาการที่พัฒนา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย ดู ฟัง อ่าน แลกเปลี่ยน และ 
    ใช้ข้อมูล ด้านสุขภาพจากสื่อสารสนเทศท่ีเหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจที่อาจเกิดข้ึน 

      ในแง่บวกและแง่ลบกับสุขภาพกายและจิตของตนเอง เพ่ือสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง 
2. ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย   
    และสุขภาพรายบุคคล 
3. หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง 
    และผู้อ่ืน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำและตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม  
    เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย   

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวันกิน นอน พักผ่อน  
    เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่พัฒนา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย ดู ฟัง อ่าน แลกเปลี่ยน  

และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้น
ในแง่บวกและแง่ลบกับสุขภาพกายและจิตของตนเอง เพื่อสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง     

1. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  
    ดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
    และภายใน ดูแลสุขอนามัยทางเพศ  
    เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  
    ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพกาย 
    และจิตที่ดี (S A K) 
2. กินที่เหมาะสม เล่นอย่างปลอดภัย 
    จากอันตรายช่วยทำงานบ้าน  
    พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี 
    ทำกิจกรรมนันทนาการนอกบ้าน  
   ที่พอเหมาะกับวัย เป็นกิจวัตร 
   ประจำวันที่ช่วยส่งเสริม การม ี
   สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์  
   (S A K) 

1. ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร และการจัดอาหารสำหรับตนเอง 
    ในแต่ละม้ือด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ให้ครบ  
    5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย โดยเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม  
    และอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
2. ฝึกอ่านข้อมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และ 
    ขนมขบเคี้ยว 
3. ประกอบอาหารอย่างง่ายที่ถูกสุขลักษณะสำหรับตนเองและผู้อ่ืน  
    และคำนึงถึงความปลอดภัย 
4. ทำกิจกรรมนันทนาการนอกบ้านอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
5. สังเกตและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักสุขบัญญัติ  
    แห่งชาติ 
6. รักษาความสะอาดของร่างกายและสุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง  
    เช่น ผวิหนัง ฟันและปาก ผม เล็บ  

สุขภาพกายและจิตที่ดี ชีวีมีสุข 
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3. ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริม 
    พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
    ให้เหมาะสมตามวัย ทำได้ 
    โดยการทำความเข้าใจในสารสนเทศ 
    ที่เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ  
    ในชีวิตประจำวัน ทั้งวัตถุประสงค์ 
    ประโยชน์และโทษ 

7. สังเกตพฤติกรรมการกิน การเล่น การนอนและพักผ่อนของตนเอง   
    การบอกผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง 
    ให้เหมาะสม 
8. ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนรวม และสถานที่ในบ้าน  
    และโรงเรียน ที่นำมาสู่สุขภาวะทางกายและจิตที่ดี 
9. ฟังและอ่านข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต  

 แผ่นพับ โปสเตอร์ นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน 
10. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้อ่ืน 

2. ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ  
    อย่างเหมาะสมตามวัยและสุขภาพรายบุคคล 

1. ป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ 
    เจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับ   
    ตนเองและผู้อื่น อุบัติเหตุทางน้ำ   
    และทางบก อุบัติเหตุในบ้าน  
    โรงเรียนและการเดินทาง และ 
    การปฐมพยาบาลเป็นวิธีการ 
    ที่สำคัญในการพัฒนาสุขภาวะกาย 
    และจิต 

1. กำหนดสถานการณ์จำลองสำหรับการฝึกฝนการป้องกัน ดูแลตนเอง  
    และปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย   

3. หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำและตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจ 

อย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย 

1. หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตราย 
    จากคนแปลกหน้าด้วยการปฏิเสธ 
    และหลีกหนีจากสถานการณ์   
    และขอความช่วยเหลือจากบุคคล 
    ที่ไว้วางใจ 
2. บอกอาการเจ็บป่วยของตนเอง 
    และผู้อ่ืนแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
    และบุคคลใกล้ชิด การขอรับ 
    ความช่วยเหลือจากบุคคล 
    ที่ไว้วางใจ เป็นพฤติกรรมที่ควร  
    ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
   เพ่ือจะได้รับการดูแลรักษา 

1. กำหนดสถานการณ์จำลองเพ่ือฝึกฝนการสังเกต รับรู้ สถานการณ์ 
    และสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเสี่ยงและเป็นอันตราย  
2. ฝึกฝนการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำและทางบกและการปฏิบัติ  
    ตนในสถานการณ์จริงทั้งที่บ้าน โรงเรียน และระหว่างการเดินทาง 
3. ออกนอกสถานที่พบเจอบุคคลที่หลากหลาย 
4. ฝึกฝนการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

4. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเองในการทำ  
    กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ 
    และความภาคภูมิใจ 
5. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม 
    ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้ และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ 
    ความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อ่ืน ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรง  
    ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ  
6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

4. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเอง 
ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อ่ืน และปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

    ให้เกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ 
1. เห็นคุณค่าแห่งตน ทำให้มี 
    ความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน  
    ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  
    มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
    เป็นสิ่งที่ต้องสร้างข้ึนด้วยการรับรู้ 
    และเข้าใจความต้องการ  
    ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น  
    จุดด้อย และข้อจำกัดของตนเอง 

1. ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตน เช่น จัดกิจกรรม   
    เกม การละเล่น การแสดงหน้าชั้นเรียนตามความถนัด จัดโอกาส 
    ให้ชื่นชมเพ่ือน  
2. กำหนดสถานการณ์ที่ท้าทายในการแสดงออกอย่างมั่นใจ และ 
    ความภาคภูมิใจในตนเอง 
3. วางแผนพัฒนาความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด 
    ของตนเอง 

5. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม  
     ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ 
     ความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อ่ืน ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรง  

     ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำจากผู้ใหญ่ท่ีไว้วางใจ 

1. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม   
    ความรู้สึกของตนเอง และบุคคล 
    รอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรม  
    ที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมี 
    เหตุผล รบัรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ  
    หรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด 

1. ฝึกฝนสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ขณะปฏิบัติกิจกรรม 
    ร่วมกับผู้อ่ืน บันทึกสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
2. ปรับเปลี่ยนการแสดงออกทางความคิด ความต้องการ และความรู้สึก 
    ในการอยู่ร่วมกัน 
 
 

ใช้ทักษะชีวิต สร้างสัมพันธภาพที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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    ความขัดแย้ง หรือความไม่สบายใจ  
    ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น  
    ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้  
    ด้วยวธิีการที่รุนแรง  
    ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา  
    คำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 
    เป็นการกระทำที่ต้องฝึกฝน 
    ให้ปฏิบัติได้ในสถานการณ์ 
    เฉพาะหน้าในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข  
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน ครู  
    และคนในครอบครัว ช่วยให้ 
    อยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน 
    ในครอบครัวและกับเพ่ือนอย่างมี    
    ความสุข ทำได้โดย (A S K) 
    - สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจที่เอ้ือต่อ 
      การตอบรับเชิงบวก 
    - ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม 
      ตามวัยและสถานการณ์    
    - ปฏิเสธที่ไม่สร้างความแตกแยก 
      ร้าวฉาน  
    - สังเกตและเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือรับรู้ 
      อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน   
    - แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิด 
      ความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
      ตามคำแนะนำ 

1. ทำกิจกรรมในสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ 
    ในโอกาสพิเศษร่วมกับเพ่ือน ครู และคนในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

7. เคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและหลากหลายรูปแบบ  
    ทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์อย่างมีสติ ด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสม  
    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
8. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย  
    ด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
9. เล่นร่วมกันกบัเพื่อนโดยรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมวางแผนเพ่ือให้ทีมประสบความสำเร็จ มีน้ำใจ 
    นักกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน ทั้งการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภททีม สวมบทบาท 
    เป็นผู้เล่น และผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

7. เคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและหลากหลายรูปแบบ  
    ทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์อย่างมีสติ ด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสม  

    โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
1. เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนได้อย่าง  
    สัมพันธ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว 
    ร่างกายพ้ืนฐานที่ถูกต้องในรูปแบบ 
    ต่าง ๆ เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย   
    ผ่านการเล่นเป็นหลัก ตามธรรมชาติ 
    อย่างสมดุล เป็นการเตรียม 
    ความพร้อมของร่างกายในการทำ 
    กิจกรรมทางกายอย่างคล่องแคล่ว 
    และปลอดภัย เลน่เกม ออกกำลังกาย  
    และกีฬา  
2. มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหว 
    ร่างกายต้องมีสติ และคำนึงถึง  
    ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  
 

1. ฝึกการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน  
   - แบบอยูกับท่ี เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง ซาย ขวา  เคลื่อนไหว ขอมือ   
     ขอเทา แขน ขา กระโดด บิดตัว ดึง ผลัก ยอยืด เขยง พับตัว  
     เคลื่อนไหวลําตัว  
   - แบบเคลื่อนที่ เชน เดิน วิ่ง กระโดด กลิ้งตัว กระโดด เขยง กาวชิดกาว  
     วิ่งตามทิศทางที่กําหนด เดินตอเทา เดินถอย - หลัง กระโจน  
   - แบบใชอุปกรณประกอบ เชน จับ โยน เตะ เคาะ คีบ ขวาง ตี ดีด  
     ขวาง โยน 
2. วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายแบบตาง ๆ อยางมีทิศทาง 
3. ทำกิจกรรมทางกาย 
    - กิจกรรมที่ใชในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น เลนเกมเบ็ดเตล็ด  
    - กิจกรรมทางกายที่วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานทั้งแบบอยูกับที ่ 
      เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ์ประกอบ 
    - กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหว แบบบังคับทิศทาง  
      การรับรู้ถึงขนาดของพ้ืนที่ ในการเลนเกม เบ็ดเตล็ด 
    - กิจกรรมทางกายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เชื่อมโยงกับ  
      ความปลอดภัย เช่น ว่ายน้ำ เดินวิ่งออกกำลังกายในชุมชน  
    - กิจกรรมทางกายที่สนใจ เช่น ขี่จักรยาน สำรวจธรรมชาติ 

กิจกรรมสร้างสุข สนุกกับกิจกรรมทางกาย   
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8. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย  
    ด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

1. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง  
    ออกกำลังกายเป็นประจำ 
    และเล่นกีฬาจะช่วยสร้างเสริม 
    สุขภาพกาย ให้แข็งแรง 
    และสุขภาพจิตให้แจ่มใส  
    มีความสนุกสนาน โดยคำนึงถึง 
    ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

1. เตรียมและเก็บอุปกรณ์เข้าที่  
2. รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจได้รับผลจากการเล่นของตนเองและเพ่ือน 
3. ดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหว่าง 
    การเล่นเกม การละเล่นพ้ืนเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  
4. วางแผนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการทำกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย  
    และเล่นกีฬา 

9. เล่นร่วมกันกับเพื่อนโดยรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมวางแผนเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ 
    มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน ทั้งการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภททีม   

    สวมบทบาทเป็นผู้เล่น และผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 

1. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง  
    และกีฬาร่วมกันเป็นทีม รับรู้ 
    และเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง 
    ของทีม ร่วมวางแผนเพ่ือให้ทีม 
    ประสบความสำเร็จ  
    แสดงความสนใจ ใส่ใจ และ 
    ห่วงใยเพ่ือนในทีม มีน้ำใจนักกีฬา  
    เคารพกฎ กติกา มารยาท และ 
    ข้อตกลงร่วมกัน 
2. ร่วมแข่งขันเกม การละเล่น 
    พ้ืนเมือง และกีฬา กับเพ่ือน 
    เป็นการแข่งขันในฐานะนักกีฬา  
    สมัครเล่น มุ่งสร้างความสามัคคี 
    และมิตรภาพ 

1. เล่นเกม และเล่นการละเล่นพื้นเมือง และกีฬาตามบริบท ทั้งประเภท   
    เดี่ยวและทีม ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
2. วางแผนเล่นเกม และเล่นการละเล่นพ้ืนเมือง กีฬาเป็นทีมร่วมกับ 
    เพ่ือน กำหนดกติกา กฎเกณฑ์ร่วมกัน   
3. ฝึกซ้อมการเล่นกีฬาเป็นทีมกับเพ่ือน ผ่านสถานการณ์การร่วมฝึกฝน  
    ร่วมฝ่าฟัน รวมกันเป็นทีม ยอมรับความแตกต่าง ความถนัดของ 
    แต่ละคน 
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศีลธรรม 

 สาระสำคญัของสาระการเรียนรู 

 ความสำคญัของสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง และศลีธรรม 
 สาระการเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนใชชีวิตทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม เปนพลเมืองดี
ของสังคม ในชวงช้ันที่ ๑ น้ี เปนการเรียนเรียนรูเรือ่งราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีสมรรถนะเฉพาะ ดังน้ี   
 สาระการเรียนรูนี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๕ สมรรถนะ ไดแก ๑) ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึง 
ความตระหนักและเห็นคุณคาในประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน                            
๒) ใชชีวิตประจำวันรวมกับผูอื ่นโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู อื ่น และรับผิดชอบตามบทบาท                  
หนาที่ของตนเอง ๓) ใชชีวิตประจำวันอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวยความเขาใจลักษณะทางกายภาพ               
ของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวและชุมชน ๔) กำกับตนเองในการใชจายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน และ               
๕) ใฝทำความดี และอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ 
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๕ สมรรถนะดังกลาว มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเปนผลลัพธการเรียนรูชวงช้ัน ๘ ขอ ซึ่งเปนเปาหมายของชวงช้ันน้ี   
 ผลลัพธการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๘ ขอ ดังกลาว นำไปกำหนดเปนผลลัพธการเรียนรูชั ้นประถมศึกษา                 
ปที่ ๑ - ๓ โดยตองคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะดวย เพื ่อใหเมื ่อผู เรียน                        
บรรลุผลลัพธการเรียนรูช้ันปแลว จะนำไปสูการบรรลุผลลัพธการเรียนรูชวงช้ันตามที่หลักสูตรกำหนดไว 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู  
 สาระการเรียนรูน้ีเปนสาระการเรียนรูที่วาดวยการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว                     
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทำใหเขาใจสังคมในอดีตไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพ่ือนำมาเสริมสรางความเขาใจ
ในสังคมปจจุบัน รวมทั้งความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อันสงผลตอพฤติกรรมในปจจุบัน 
การปฏิบัติตนตามสิทธิ บทบาท หนาที่ในการอยูรวมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองในการใชจาย และ
การใชทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง และสิ ่งแวดลอม อันจะนำไปสู การเปนสมาชิกที ่ของ
ประเทศชาติที่ไดรับการพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตรตรองกอนตัดสินใจทำสิ่งใด ๆ ในการใชชีวิต                 
รวมกับผูอื่น รวมทั้งวาดวยการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือดวยสำนึกที่ดี ที่ไดรับการปลูกฝง                  
ทำใหเปนผูมีจิตใจดี คิดและทำแตสิ่งที่ดี อันเปนประโยชนและไมสรางความเดือดรอนทั้งตอตนเอง ผูอื่น และ
สวนรวม   
 จุดเนนการพฒันา  
 การพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป ควรจัดสถานการณจากเรื่องราวใกลตัวไปสูไกลตัว โดยในชั้นประถมศึกษา                  
ปที่ ๑ เนนการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีที่เขาใจประวัติ ความเปนมา บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ในระดับครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ จัดสถานการณในบริบทของหองเรียนและโรงเรียน ช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๓ เนนที่บริบทของชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู 
 สำหรับชวงช้ันที่ ๑ ไดจัดผลลัพธการเรียนรูชวงช้ัน เปน ๔ หัวขอ ดังน้ี 
 เหตุการณในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียนใชคนหาเรื่องราว 
ความเปนมาของครอบครัว และโรงเรียนอยางเปนระบบ ผานการทำกิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและผูเกี่ยวของ  
จนสามารถทำความเขาใจเหตุการณตาง ๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหลงขอมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุน                    
นำไปสูการปฏิบัติตนที่เห็นแสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัวและโรงเรียน 
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 ชีวิตในบาน โรงเรียน และชุมชน เปนการบูรณาการใหนักเรียนฝกการใชชีวิตจากสังคมใกลตัว                     
ไปสูสังคมที่ไกลตัว ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หนาที่และเสรีภาพ ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม ควบคุมอารมณ                   
และความรูสึกและปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตาง และทำประโยชนตอสวนรวม โดยไมสราง
ความเดือดรอนตอตนเอง ผูอื่น สวนรวม และสำรวจขอมูลโดยใชแผนที่ แผนผัง รูปถาย เพื่อจัดระเบียบและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 การวางแผนเงินและการใชทรัพยากร เปนการบูรณาการใหนักเรียนไดวางแผนรวมกับคนในครอบครัว 
เพื่อน และครู เรียนรูและพัฒนาตนเปนคนที่ใชจายเงินและทรัพยากรอยางมีการวางแผน ประหยัด เพื่อลด
คาใชจายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน และเห็นความสำคัญของการออม  
 วัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย เปนการบูรณาการใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นความคุณคาของวัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น โดยแยกแยะประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสวนรวม 
เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย 
 การนำไปใชในชีวิตจริง 
 จากการฝกฝนใหผูเรียนไดใชกระบวนการสืบคนเรื่องราวในอดีตของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ทำให
ผูเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารดวยภาษา เพ่ือคนหาขอเท็จจริงจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ อาศัยการคิดขั้นสูง 
เพื่อวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู เรียนสามารถนำไปใชในการทำความเขาใจ                 
และคนหาขอมูลเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝกฝนใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เปนสิ่งสำคัญ 
ที่ชวยใหผูเรียนสามารถยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล 
ตระหนักถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอมที่ตองรวมกันดูแลรักษา นำไปสูการทำตนใหเปน
ประโยชน รวมรับรูและแกปญหาโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
 จากการฝกฝนเรื่องการใชเงินและทรัพยากรอยางมีสติ รูผลที่เกิดขึ้นจากการใชเงินและทรัพยากรของตนเอง 
ชวยลดปญหาทางการเงินและการใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเองและสวนรวม 
 การบรูณาการกับสาระการเรียนรูตาง ๆ   
 ภาษาไทย/ ภาษาตางประเทศ สามารถจัดสถานการณโดยใชคำศัพทและเรื ่องราวเกี่ยวกับประวัติ               
ความเปนมาและวิถีชีวิตในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอาน การตั้งคำถาม 
เพ่ือสืบคนขอมูล การบันทึกและสรุปขอมูล ตลอดจนการใชภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราว 
 คณิตศาสตร สามารถใชทักษะการอานและแปลขอมูลจากสถิติอยางงายเพื่อทำความเขาใจเรื่องราว
รอบตัว สามารถบูรณาการรวมกันในเรื ่องการคำนวณเงินเพื ่อวางแผนการใชจายและทรัพยากรใหคุ มคา                         
และบูรณาการในเรื่องการอานปฏิทินและการคำนวณเวลาเพ่ือเช่ือมโยงการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีในรอบปและการทำความเขาใจประวัติความเปนมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 ศิลปะ สามารถใชจินตนาการในการสรางสรรคงานศิลปะที ่สื ่อความหมายของเรื ่องราว ความคิด                   
และความรูสึกที่มีตอสถานการณและเหตุการณตาง ๆ รอบตัว เพ่ือใหการสื่อสารมีความชัดเจน และนาสนใจมากขึ้น  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการอยู รวมกันกับผู อื ่น มีมนุษยสัมพันธที ่ดี  
การจัดการอารมณและความรู ส ึก รวมสรางบรรยากาศแหงความเขาใจและการพึ ่งพาซึ ่งกันและกัน                          
ในการรวมการแกปญหาความขัดแยงในฐานะที่เปนสมาชิกของครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  
 วิทยาศาสตรและระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี ่ยวกับทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ รวมกันระหวางกลุมสาระการเรียนรูได  
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 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลกั 

๑. ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนกัและเหน็คณุคาในประวัติศาสตร สังคม 
วัฒนธรรม ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

๑.๑  สอบถาม คนหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและ
เหตุการณสำคัญ ทีส่งผลตอการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน จากอดีตถึงปจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ อยางเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันที่ แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต  

๑.๒ ปฏิบัติและรวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อยางเห็นคุณคาและคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึน้ตอตนเอง  
ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

๒. การคิดขั้นสงู 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
 

๒. ใชชีวิตประจำวันรวมกับผูอ่ืนโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธขิองผูอ่ืน และรับผิดชอบตามบทบาท  
หนาทีข่องตนเอง 

๒.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ที่มีตอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน         
ใชและยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางขึ้นรวมกัน 

๒.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล รวมตัดสินใจในการแกปญหา 
หรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ และทำกิจกรรมรวมกัน                 
อยางมีมารยาท ในครอบครวั โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิก                   
ของครอบครัวช้ันเรียน และโรงเรียน 

๒.๓ รักษาสทิธิพ้ืนฐานของตน ไมละเมิดสทิธิของผูอ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไมใหตน 
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรภีาพ ทั้งรางกายจิตใจ ทรัพยสินและ                       
แจงผูใหญที่เกีย่วของ 

๒.๔  แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด                  
ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ 
และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) 

2.5  ปฏิบัต ิตนไดอยางถูกตองที ่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ
สัญลักษณของชาติ และรวมกิจกรรม ที ่ทำประโยชนเพื ่อสวนรวม               
ตามกำลังของตน 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
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๓. ใชชีวิตประจำวันอยางรบัผิดชอบตอสิง่แวดลอมดวยความเขาใจลักษณะทางกายภาพของสิ่งตางๆ                
    ที่อยูรอบตัวและชุมชน 
๓.๑ ใชแผนผัง แผนที่และรูปถายในการระบุวา ตนเองอยู ณ พ้ืนทีใ่ด            

ในโรงเรียน ชุมชน คนหาสถานที่บนแผนที ่และอธิบายลักษณะ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในบาน หองเรียน โรงเรียน และลกัษณะ          
ทางกายภาพในชุมชน 

๓.๒ มสีวนรวมในการจัดระเบียบและดูแลรกัษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน ดวยความเขาใจในความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับชีวิตความเปนอยูของตนเองและสวนรวม 

๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 
๖. การอยูรวมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอยางย่ังยืน 

๔. กำกับตนเองในการใชจายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรยีน 
๔.๑ วางแผนการใชจายและออมเงินของตนเองอยางเหมาะสมและมีวินัย 

และชวยลดคาใชจายในครอบครัว 
๔.๒ ใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด คุมคา และพอเพียง  

เพ่ือลดคาใชจาย ใชของสวนรวมอยางระมัดระวัง ดวยความตระหนัก
ถึงผลกระทบของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว              
และโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

๕. ใฝทำความดี และอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดีบนหลักปฏิบติัของศาสนาที่นับถือ 
๕.๑ ทำกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวันอยางมีสติ และสมาธิ 
๕.๒ อยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี บนพ้ืนฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ 

โดยไมสรางความเดือดรอนตอตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสงู 
๔. การรวมพลงัทำงานเปนทมี 
๕. การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชัน้ที่ ๑ 

๑. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ประวัติ
ความเปนมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 
และอธิบายผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบ
อยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ตอปจจุบันและผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

๒.   สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง     

รูปถาย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชน
ที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล                  
รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือสวนรวม ดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน 
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๔. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผู อื ่น ปฏิเสธเพื ่อไมใหตนถูกรังแก หรือละเมิด               
สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และแจงผูใหญที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งทางกาย                    
และวาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ               
ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื่อนำไปสูการแยกแยะความตองการ 
และความจำเปน วางแผนการใชจาย และออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ดวยกันในการลดคาใชจาย  

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน  

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง 

ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน    

๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวมกิจกรรม              
ที่ทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ   
 

 แนวทางการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
 

   

ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๑. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติ
ความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน โดย
แสดงหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม 
คนหาคำตอบอยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำ
ในอดีตที่มีตอปจจุบัน และผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึง
ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เหตุการณในอดีตของครอบครัว โรงเรยีน และชุมชน 
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ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันักเรยีน 

๑. นำเสนอเรือ่งราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เก่ียวของกับครอบครวั โรงเรียนและชุมชน ประวัติ 
ความเปนมาและวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 
และอธิบายผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีตอวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐานและ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวของดวยภาพและภาษาของตนเองที่เขาใจงาย ชัดเจน จากการสอบถาม คนหาคำตอบ
อยางเปนขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต              
ที ่มีตอปจจุบัน และผลของการกระทำในปจจุบันที่มีผลตออนาคต ดวยความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่ง                
ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
๑ .  ใ ช  แหล  ง ข  อม ู ลและหล ั กฐ าน 

ที ่เก ี ่ยวของและนาเชื ่อถือในการ
สอบถาม ค นหาคำตอบอย างเปน
ขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง 
บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของ
กับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต  

๒. อธิบายเรื่องราวตามลำดับเวลาจาก
อดีตถึงปจจ ุบ ัน ที ่แสดงถึงความ
ต อ เ น่ือง การเปล ี ่ ยนแปลงและ
ผลกระทบของเหตุการณที ่มีตอวิถี
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน  

๓. นำเสนอเรื่องราวบุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความ
เปนมาและวิถ ีช ีว ิต ดวยภาพและ
ภาษาของตนเองที ่ เข าใจงายและ
ชัดเจน ที่แสดงถึงความรูสึกถึงการ
เปนสวนหน่ึงของครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน  

๔. ทำกิจกรรมในชีว ิตประจำวันดวย
ความภาคภูมิใจในความเปนมา และ
เอกลักษณของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน  

๕ .ท ำก ิ จ ก ร รม ในช ี ว ิ ต ป ร ะจ ำ วัน 
ท ี ่ แ สดงถ ึ งความตระหน ั กของ 
ผลการกระทำในอดีตที่มีตอปจจุบัน 
และผลของการกระทำในปจจุบัน 
ที่มีผลตออนาคต 

- ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปนประโยชนแกโรงเรียนและ
ชุมชนของตน 

- ตั ้งคำถามเพื ่อสอบถามและคนหาคำตอบ การอาน และฟง
เรื่องราวบุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและวิถีชีวิต จากบุคคล 
หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน ภาพถาย สูติบัตร ทะเบียนบาน 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

- ลำดับเวลาและเหตุการณสำคัญของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนโดยใชเสนเวลา 

- บันทึกขอมูลเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
อยางเปนระบบเพ่ือลดความผิดพลาดในการนำเสนอ 

- นำเสนอขอมูลของเรื่องราว ความคิดและความรูสึกที่มีตอตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนโดยใชจินตนาการ ดวยวิธีการที่
หลากหลายในรูปแบบของตนเอง เชน การวาดภาพ การเขียน
แผนผังความคิด การเขียนความเรียง  

- สะทอนความคิดและความรู สึกเกี ่ยวกับเรื ่องราวของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเปนมาและ
วิถีชีวิต  

- ปฏิบัติตนในสถานการณตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
อยางภาคภูมิใจและไมสรางความเสื่อมเสีย 
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ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๒. สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง 
รูปถาย เพ่ือการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน 
หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและ                   
คนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีมารยาท บนพ้ืนฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน 
ตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที่สรางรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
รวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชนสวนตน
เพ่ือสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไมละเมิดสิทธิของผู อื ่น ปฏิเสธเพื่อไมใหตนถูกรังแกหรือละเมิด         
สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและแจงผูใหญที่เกี่ยวของ แสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกาย
และวาจาเมื่อรวมกิจกรรมหรือทำงานกับผูอื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไมกลั่นแกลงเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสึกของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน   

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรับนกัเรียน 

๒. สำรวจขอมูลเกี่ยวกับตำแหนง ระยะและทิศทางของสิ่งตางๆและสถานที่ โดยประยุกตใชแผนที่ 
แผนผัง รูปถาย เพื ่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต และการรวมจัดระเบียบและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน โรงเรียน และชุมชน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของ
ตนเองและคนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
๑. ใชแผนผัง แผนทีแ่ละรูปถายแสดง

ตำแหนง ระยะทาง และทิศของ            
สิ่งตาง ๆ รอบตัว ที่ปรากฏทั้งในบาน 
โรงเรียน และชุมชน และสถานที่
สำคัญทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ            
ที่มนุษยสรางขึน้  

๒. ใชประโยชนจากแผนผัง แผนที ่            
ในการวางแผนการจัดบาน                  
จัดหองเรียน และการเดินทาง  

๓. รวมกันจัดระเบียบและดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งบาน หองเรียน โรงเรียนและ
ชุมชน โดยคำนึงถึงผลการกระทำของ
ตนเองและชุมชนที่มีตอ                       
การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เปนองคประกอบสำคัญของปจจัยสี่

- อานและเขียนแผนผังแสดงสิง่ตาง ๆ ที่ปรากฏในหองตาง ๆ 
ของบานและโรงเรียน  

- ใชแผนทีใ่นการสำรวจสถานที่ตำแหนงของสถานที่สำคญั           
ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและทีม่นุษยสรางขึ้น การวางแผน
การเดินทาง  

- อานและเขียนแผนทีแ่สดงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ           
ที่มนุษยสรางขึน้จากบานมาโรงเรียน หรือแผนที่จากที่หน่ึง           
ไปที่หน่ึงในชุมชน 

- ออกแบบการจัดวางเครื่องใชในหอง และลงมือจัดบาน  
จัดหองเรียน ใหสะดวกใชงานและเปนระเบียบ 

- สำรวจทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน และ                       
การสัมภาษณบุคคลในชุมชนเพ่ือวิเคราะหการใชประโยชน
จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการประกอบ
อาชีพ และการดำรงชีวิต   

- ทำกิจกรรมเกีย่วกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน  
ปลูกตนไม เลี้ยงสัตวที่เปนอาชีพของชุมชน ทำอาหารจาก
ผลผลิตในชุมชน  ทำสิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติชุมชน  

๒. ชีวิตในบาน โรงเรียน และชุมชน 
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ซึ่งจำเปนในการดำรงชีวิตและ                
การประกอบอาชีพ  

๔.รวมมือกันปองกัน แกปญหา
สิ่งแวดลอมในบาน หองเรียน 
โรงเรียน และชุมชนที่มีผลตอ                
การดำรงชีวิตของทุกคน  

- สังเกตและสำรวจพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน            
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม 

- วางแผนรวมกับคนในครอบครัว และเพ่ือนในการจัด
ระเบียบ ดูแลรกัษา แกปญหาสิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน 
โรงเรียน และชุมชน ลงมือปฏิบัติตามแผน  

- ประเมินพฤติกรรมตนเอง เพ่ือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตน              
จนเปนนิสัยในการรักษาสิ่งแวดลอม และเชิญชวนผูอ่ืน             
ใหรวมกันปฏิบัติ เชน ทำความสะอาด เสื้อผา ขาวของ
เครื่องใช ทำอาหารงาย ๆ ใหตนเองและคนในครอบครัว          
ทำความสะอาดบาน โรงเรียน ชุมชน อยางเปนขั้นตอนและถูกวิธี 

๓. ทำกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื ่นอยางมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ ยอมรับขอตกลง กฎ กติกาที ่สรางรวมกัน แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น                     
อยางมีเหตุผลรวมตัดสินใจในการแกปญหาหรือความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ โดยเต็มใจเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมดวยความรูสึกวาเปนสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 
๑. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ตามหลัก

ปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ  
๒. ปฏิบัติตนเปนคนกตัญกูตเวทีตอบิดา

มารดา ครูอาจารยและโรงเรียน 
ละอายและเกรงกลัวตอการทำช่ัว  
ใฝในการทำความดี ไมรังแกผูอ่ืน ใช
วาจาอยางสุภาพและเหมาะสม ตาม
หลกัธรรม และศาสนพิธีที่ตนนับถือ 

๓. ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ กฎ กติกา 
ระเบียบ มารยาท ในครอบครัว 
โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ              
ในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดี  

๔. รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล ตัดสินใจและยอมรับขอตกลง   
ที่สรางรวมกัน โดยลงมือทำดวย             
ความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวน
ตนเพ่ือสวนรวม ในการทำกิจกรรม          
ในครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน 
หรือแกปญหาและความขัดแยงที่
เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดำเนิน
ชีวิต ซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน  

- ฝกใหมสีติในการยืน เดิน น่ัง นอน และมสีมาธิในการฟง 
การอาน การคิด  การถาม และการเขียน 

- ศึกษาประวัติศาสดา หลักธรรม หลักปฏิบัติ ศาสนพิธีของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และนำเสนอความรู ความคิด ความรูสึก 

- ทำกิจกรรมทางศาสนารวมกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน 
บุคคลในโรงเรยีนและชุมชน 

- ฝกปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือจนเปนนิสัย 
โดยสังเกตตนเอง บันทึกสิ่งที่ทำไดดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง 
วิเคราะห ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมตนเอง และ               
แสดงหลักฐานรองรอยความมุงมั่นรักษาสิ่งที่ทำไดดีแลว 
และความพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองใหปฏิบัติตนดีย่ิงขึ้น  

- กำหนดสถานการณใหนักเรียนไดโอกาสในการทำกิจกรรม 
และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน ฝกฝนการปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ และมมีารยาท เชน การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดิน การน่ัง การนอน การทักทาย 
การรับประทาน การรับของสงของ  การแสดงกิริยาอาการ  
การทักทาย การสนทนา  การใชคำพูด การแตงกาย 

- รวมกันกำหนดและปฏิบัติตามขอตกลง กฎ กติกา เชน 
กติกาในการเรียนหนังสือ การใชสถานที่สาธารณะ การเลน
เกม การใชเวลาวาง  

- ทำกิจกรรมกลุม ฝกฝนการทำงานอยางเปนขั้นตอน               
การแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การรับฟงความคิดเห็น             
การแสดงอารมณอยางเหมาะสม การแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานกลุม ฯลฯ 
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๔. ทำกิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยประยุกตใชแผนที่ แผนผัง รูปถาย 
เพื่อการวางแผนการทำงาน การใชชีวิต รวมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่บาน หองเรียน  
โรงเรียน ดวยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชนที่มีตอสิ่งแวดลอม  
ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู 
๑. อยูรวมกันในครอบครัว โรงเรียน  
    และชุมชนอยางสันติ ทำไดโดย              

- ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน   
ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  

- ปฏิเสธเพ่ือไมใหตนถูกรังแก หรือ
ละเมิด สิทธิเสรีภาพ ทั้งรางกาย 
จิตใจ ทรัพยสนิ และแจงผูใหญ 
ที่เกี่ยวของเมื่อมีปญหา   

- แสดงพฤติกรรมเชิงบวก  
ทั้งทางกายและวาจาเมื่อรวม
กิจกรรม หรือทำงานกับผูอ่ืน  

- ยอมรับความคิด ความเช่ือ และ             
การปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกัน
โดยปราศจากอคติและการเหมารวม  

- ไมกลั่นแกลงเพ่ือน (Bullying) 
ควบคุมอารมณและความรูสกึ            
ของตน ไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน   

- กำหนดสถานการณที่เปนชีวิตจริง หรือใกลเคียงชีวิตจริงของ
นักเรียน ในการพัฒนาการอยูรวมกันอยางสันติ เชน ทำงานบาน
รวมกับครอบครัว การเลนเกม การทำงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ           
กับเพ่ือน 

- ทำกิจกรรมกลุม กำหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม  
ตามความถนัด ของแตละคน  แบงงานตามความสามารถ             
รวมกันพัฒนาตนเองและเพ่ือน ชวยเหลือกันในกลุมจนประสบ
ความสำเร็จรวมกัน 

- เลือกหัวหนาหอง เลือกตัวแทนในการทำกิจกรรมตาง ๆ  
ทั้งในหองเรียน โรงเรียน ดวยการอภิปรายความเหมาะสม  
และยอมรับความคิดเห็นสวนใหญดวยเหตุผล  

- ประชุมเพ่ือหาขอตกลงรวมกันในการทำกิจกรรมของหอง หรือ 
งานโรงเรียน เชน งานวันปใหม งานวันเด็ก งานแสดงละครหอง  
งานนำเสนอหนาช้ันเรียน 

- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณที่ใกลเคียงสถานการณจริง 
เพ่ือฝกฝนการปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน  

      

   

ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื ่อนำไปสู การแยกแยะ                     
ความตองการและความจำเปน วางแผนการใชจายและออมเงินอยางเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย  

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน                  
อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว            
และโรงเรียน    

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันกัเรียน 

๕. รวมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื ่อนำไปสูการแยกแยะ 
ความต องการและความจำเป น วางแผนการใช จ ายและออมเง ินอย างเหมาะสมและมีว ินัย  
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบดวยกันในการลดคาใชจาย 

๓. การวางแผนการเงินและการใชทรัพยากร 
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๑. รวมกับสมาชิกในครอบครวัในการระบุ
สาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือ
นำไปสูการแยกแยะความตองการและ
ความจำเปน วางแผนการใชจายและ
ออมเงินอยางเหมาะสมและมวิีนัย  
เพ่ือแสดงถึงความรับผดิชอบดวยกัน         
ในการลดคาใชจาย 

- สัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับที่มาของรายได และคาใชจาย             
ในบาน คาใชจายสวนตัวของนักเรียนที่ผูปกครองตองจาย  

- ประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ทำใหเกิดการใชจายและ             
การใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ปรับเปลีย่นพฤติกรรม           
เพ่ือลดคาใชจายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  

- ทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายรับ รายจายของครอบครัว 
รวมกับผูปกครอง เชน การทำอาหารและคำนวณคาใชจาย     
การคำนวณคาใชจายสวนตัว คาอาหาร คาเสื้อผา คาของใช    
คาของเลนที่ผูปกครองตองจาย การฝกใชเงินซื้อของ จายเงิน
รับเงินทอน การชวยผูปกครองทำงานเกี่ยวกับอาชีพของ
ครอบครัวที่สามารถทำไดตามวัย 

- ยกตัวอยางการใชจายเงินในชีวิต  ประจำวันที่ไมเกินตัวและ

เห็นประโยชนของการออม 

๖. ระมัดระวังในการใชของสวนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวตัรประจำวัน  
อยางประหยัด คุ มคา และพอเพียง ดวยความตระหนักถึงผลของการใชทรัพยากรที ่มีตอตนเอง  
ครอบครัวและโรงเรียน 
๑. ระมัดระวังในการใชของสวนรวม

และทรัพยากรในการทำงาน การทำ

กิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  

อยางประหยัด คุมคา และพอเพียง 

ดวยความตระหนักถึงผลของการใช

ทรัพยากรที่มีตอตนเอง ครอบครัว

และโรงเรียน 

- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใชของใชสวนตัว ของเลน           

ของใชสาธารณะ การรับประทานอาหาร ของตนเอง แสดง

ความคิดเห็น ความรูสึกตอพฤติกรรมของตนเอง วางแผน             

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลงมือทำอยางสม่ำเสมอจนเปน

นิสัย  

- ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน ดินสอ กระดาษ เสื้อผา 

อาหาร ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอ้ี นักเรียน   

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

- วิเคราะหทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิตของใชที่ใชใน

ครอบครัวและโรงเรียน เชน ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม 

รวมทั้งเครื่องจักรและแรงงานการผลิต นำไปสูการใชของใช

อยางคุมคาเพ่ือประหยัดทรัพยากร 

- ทำกิจกรรมสารวัตรพลังงาน สำรวจพฤติกรรมผูอ่ืนเกี่ยวกับ          

การใชน้ำ ไฟฟา และของเลนของใชสาธารณะ ช่ืนชมผูที่ใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคา 

 



117 
  

 

ผลลัพธการเรยีนรูเม่ือจบชวงชั้น 

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอยางเห็นคุณคาและไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง  
    ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมในชุมชน    
๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณของชาติไทย และรวมกิจกรรม 
    ที่ทำประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกำลังของตนภายใตการดูแลและคำแนะนำ 

ความรูและสมรรถนะทีเ่ชื่อมโยงกัน ตัวอยางสถานการณ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใชสำหรบันกัเรียน 

๗. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ินอยางเหน็คณุคา 
และไมกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
๑. รวมกันอนุรกัษและภาคภูมิใจใน 
    วัฒนธรรม ภูมิปญญา บุคคลและ   
    สถานทีส่ำคัญของชุมชน  
๒. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีและ 
   วัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลักษณของชุมชน 
   ในฐานะสมาชิกของชุมชน ดวยความ 
   ระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย          
   ไมใหเกิดผลเสียตอตนเอง สังคมและ 
   สิ่งแวดลอม  

- สัมภาษณบุคคลในชุมชนเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน เรียบเรียง นำเสนอ แสดงความคิด 
ความรูสึก  

- ลงมือทำกิจกรรมหรือใชมรดกทางภูมิปญญา ในชีวิตประจำวันตามวัย  
- การทัศนศึกษาสถานที่และแหลงเรียนรูในชุมชน เชน วัด 

ตลาด พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ 

- เขียนขอความเชิญชวน รวมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 
หรือใช และรักษามรดกทางภูมิปญญา 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมรวมกับบุคคล 
ในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียนและชุมชน  

- สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

๘. ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองที่แสดงถึงการเคารพสถาบนัหลักและสัญลกัษณของชาติไทย                    
และรวมกิจกรรมที่ทำประโยชนเพื่อสวนรวมตามกำลังของตน ภายใตการดูแลและคำแนะนำ 
๑. ปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสมตอสถาบัน 
    หลักและสญัลักษณของชาติไทย 
    ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณความเปนไทย  
    และคานิยมรวมกันของสงัคม  
 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมกับ
บุคคลในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียน และชุมชน เชน               

การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ และเพลงสรรเสรญิ               

พระบารมี เคารพศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน การเขารวมกิจกรรม           

ในวันสำคัญ 
- การอานปฏิทินวันสำคัญที่เกีย่วชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริยในรอบป 
- อาน และ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันหลักและสญัลักษณของ

ชาติไทย ถายทอดเรื่องราว ความรูสึกในรปูแบบตาง ๆ               
อยางงาย ๆ  

  

๔. วัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย 
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ (inquiry) เพื่อเข้าใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 
  เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 1  

1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  สามารถใช้และเข้าถึง 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

2. เป็นผู้ที่มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศึกษา 

เพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับ 
การสืบเสาะหาคำตอบเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ 
จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูล  
ใช้สมรรถนะด้านภาษา เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอข้อมูล ดังนั้น ความรู้ กระบวนการ 
และจิตวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  

กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การเรียนรู้และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ มีอิสระ
และไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู้ ดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้  
ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 

• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม่
ที่นำไปสู่การสร้างคำอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเชื่อถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น  

• วิทยาศาสตร์เชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (Technology) เป็นการผสานทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน  

ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ ใช้เทคโนโลยี 
ในการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย และรู้จักเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การรู้เทคโนโลยี 
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และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีความสำคัญกับการนำไปใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง  ๆ รวมถึง 
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านหัวข้อ

ต่อไปนี้    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี ้
•  ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน 

และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จำเป็น 

•  สิ่งแวดล้อม 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

ของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ ผลของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืช และสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

•  ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 

ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์ของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัย
และอุทกภัย 

•  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา หรือ

พัฒนาชิ้นงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสด ุในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์และ
ระบบธรรมชาต ิ

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจำวัน 
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•  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่า 
การแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย สร้างชิ้นงานหรือเครื่องมืออย่างง่ายในการเล่น การทำงาน การแก้ปัญหา หรือการใช้
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั้น 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และ 
ใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามข้ันตอน หรือวิธีการ  
 การฝึกให้ผู้เรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จดจำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ สร้างคลังคำศัพท์เหมาะสม
ตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพท์ที่เหมาะสม
ตามวัย ด้วยการนำอ่านบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือฝึกการฟังอย่างมี
ความหมาย รู้จักและสะสมคำศัพท์ที่หลากหลาย ตลอดช่วงชั้น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื่อสารด้วยการใช้
ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือข้อความสั้น ๆ  เพ่ือสร้างคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป  
  โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม ชอบทำกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล ดังนั้น ผู้เรียนจึงควร
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม รวมถึงฝึกการหยิบจับ 
และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างคำถาม 
ที่นำสู่การสืบเสาะ (Testable Question) และใช้เทคโนโลยีร่วมในการสืบค้น จัดกระทำข้อมูล หรือนำเสนอข้อมลูได้
โดยอาศัย การช่วยเหลือหรือแนะนำ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สังเกต หรือทดลองได้จะทำให้ผู้เรียน

พัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
สมรรถนะคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ  เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและระบบธรรมชาติ  
ฝึกการทำงานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง 
สามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะ เฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถอ่านและแปล
ความหมายข้อมูลที่พบในชีวิตประจำวัน และได้ฝึกฝนการนำคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสืบเสาะ สร้างชิ้นงาน และแก้ปัญหา ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
สนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการและทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
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 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ ให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็นคลังคำศัพท์

เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูด หรือเขียน เพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผลการสืบเสาะ 
สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดสถานการณ์การเร ียนรู้                      
ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับการใช้แผนผัง หรือแผนที ่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ 
ทั้งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการแก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหา             
ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และจัดกระทำข้อมูลในรูป 
ตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเป็นการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะ หาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะ
มาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกสาระการเรียนรู้  เน้นฝึกทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหา  
ในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลลัพธ์ในการทำงานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ขั้นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเพื่อค้นหา
ความรู้ และส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น  ของใช้ตามความสนใจ  
ซ่ึงโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อนโดยใช้หลักฐาน 

ที่สังเกต หรือทดลองได้ 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่มี 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐาน

และการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย  
ไม่ซับซ้อน 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย 
ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

2.3 มุ่งม่ันในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

 
3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำที่ไม่ซับซ้อน และมีจำนวน
ชุดข้อมูลไม่มาก 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่ายๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  
ตารางทางเดียว ข้อความ  

3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของคำตอบ  

4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
และสนุกกับการแก้ปัญหา 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนเพ่ือสื่อสาร หรือบอกวิธีการ หรือเหตุผล  3. การสื่อสาร 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 

5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยภาษาพูด 
ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหา      
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพ
หรือภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล 

3. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแลพืช
และสัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

4. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว์ ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของ
ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  

6. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
7. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
9. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
10. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 
11. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง

แรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น
ของใช้อย่างง่าย 

12. แก้ปัญหาอย่างง่าย หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือ 
วิธีแก้ปัญหาระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

13. 
 

   ๑๔. 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
 ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน  
และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จำเป็น 

 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตนและตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพ 
หรือภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล 

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรยีน 

1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและนำ้ในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ 

1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน  
    และน้ำจากข้อมูลที่สังเกต และ 
    รวบรวมได้ 
2. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือระบุส่วนประกอบของดิน  
    จำแนกชนิดดินโดย ใช้ลักษณะ 
    และสมบัติของดินเป็นเกณฑ ์
3. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือบอกลักษณะและสมบัติของ 
    น้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ 
    อุปโภคและบริโภค 
4. นำเสนอแนวทางการดูแลรักษาดิน    
    และน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน หรือ 
    มีใช้ได้ตลอดไปจากข้อมูลลักษณะ   
    และสมบัติของดินและน้ำ และจาก 
    ข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ 
 

1. สังเกตการใช้ประโยชน์ดินและน้ำจากตัวเองและจากสิ่งต่าง ๆ  
    รอบตัว หรือจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน หรือจากสื่อ 
    ต่าง ๆ เช่น รูป วีดิทัศน์ ที่กำหนดให้ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป 
    เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ เช่น 
    -  ดินมีหลายชนิด บางชนดิเหมาะสมสำหรับเพาะปลูก บางชนิด 
       นำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งก่อสร้าง นำมาใช้ทำสี 
       เพ่ืองานศิลปะ 
    -  น้ำทีส่ะอาดนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค 
2. เชื่อมโยงประโยชน์ของดินไปสู่ข้อสงสัยใหม่ว่า ดินประกอบด้วย 
    สิ่งใดบ้าง เพ่ือนำไปสู่การสังเกต ส่วนประกอบของดินด้วยวิธีการ   
    ต่าง ๆ  เช่น ใช้มือบี ้ใช้แวน่ขยาย คนก้อนดินให้เข้ากับน้ำ  
    นำเสนอผลการสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบ   
    ของดิน นำข้อมูลมาจดักระทำและนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
3. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน (สี เนื้อดิน ฯลฯ)  
    การจับตัวของดิน และการอุ้มน้ำของดิน โดยใช้วิธีซักถาม 
    หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกตลักษณะ การทดลอง 
    เพ่ือจำแนกและการระบุชนิดของดินในท้องถิ่น หรือในชุมชน  
    และการใช้ประโยชน์จากดินชนิดนี้ 
4. เชื่อมโยงประโยชน์ของน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนไปสู่ข้อสงสัยใหม่ 
    ถึงลักษณะและสมบัติของน้ำที่นำมาใช้ดื่ม และใช้ประโยชน์อื่น ๆ    
    เพ่ือนำไปสู่การสังเกต เช่น มองดูสี และสิ่งเจือปนในน้ำและใช้ 
    แว่นขยายช่วยในการสังเกตเพ่ิมเติม ดมกลิ่น นำเสนอผลการสังเกต 
    และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของน้ำที่เหมาะสม 
    ในการนำมาใช้ดื่ม หรือใช้งานประเภทต่าง ๆ 
5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน 
    และน้ำ ร่วมกันอภิปรายและออกแบบป้ายรณรงค ์ให้เพ่ือน 
    ในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน   
    นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจโดยใช้ หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
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2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้วยภาษา ทีเ่ข้าใจง่าย ชัดเจน 

1. รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
    จากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแนวทาง 
    การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ปฏิบัติตนเพื่อลดการใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ร่วมกันสังเกตสิ่งของต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน ชุมชน รวบรวม 
    ข้อมูลว่าสิ่งของนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง และวัสดุนั้นทำมาจาก   
    ทรัพยากรธรรมชาติอะไร สื่อสารข้อมูลที่รวบรวมได้โดยการเล่า    
    ด้วยภาษาของตนเอง 
2. เล่าพฤติกรรมการใช้สิ่งของรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีของตนเอง     
    ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นถึงพฤติกรรมการใช้กับผลต่อการใช้    
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ร่วมกันหาแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวัน 
    อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง และช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเอง     
    ครอบครัว และโรงเรียน 
4. ร่วมกันนำเสนอข้อตกลงร่วมกันในการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ 
    เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น ซ่ึงจะผลต่อตัวเอง   
    สังคมและสิ่งแวดล้อม นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจโดยใช้ 
    หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์  
5. แสดงความตระหนักโดยเขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรคำสั่ง 
    แสดงการปฏิบัติตนจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการใช้  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   ป.1  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมเพื่อบอกส่วนประกอบของดิน ลักษณะของดินและ
น้ำ ในธรรมชาติรอบตัว สอบถาม หรือฟังการอ่านจากครู เพ่ือรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ดินและน้ำในชีวิต 
ประจำวัน ฟังครูอ่านบทความ หรือใบความรู้ หรือสอบถามผู้ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่นำมาใช้ทำวัสดุใกล้ตัว นำเสนอวิธีในการช่วยลดการใช้วัสดุใกล้ตัวและทรัพยากรธรรมชาติ       
ด้วยการบอก โดยใช้คำพูดของตัวเอง การวาดภาพ หรืองานศิลปะ เป็นต้น 
   ป.2  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพื่อสืบเสาะ 
ค้นหา ส่วนประกอบและลักษณะของดิน (สีของดิน เนื้อของดิน และอื่น ๆ) และน้ำ ในชุมชนของตนเอง 
รวบรวมข้อมูล โดยการอ่านบทความ หรือใบความรู้สั้น ๆ โดยมีครูช่วยนำอ่านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ดิน
และน้ำ บอกวิธีการดูแล ดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและวิธีการดูแลน้ำให้มีไว้ใช้ดื่ม หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
รวมถึงบทความง่าย ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที ่นำมาใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ สืบค้นรูปภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ใช้ทำสิ่งของที่มนุษย์ นำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ที่ต้องการ โดยครูแนะนำ หรือสอน วิธีการสืบค้น 
วางแผนและทำงานร่วมกับ เพ่ือน นำเสนอแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ป.3  เน้นการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับใช้อุปกรณ์อย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เพ่ือบอก 
ส่วนประกอบและลักษณะและน้ำในชุมชนของตนเอง ทำการทดลองตามขั้นตอน หรือคำแนะนำ เพ่ือจำแนก 
ประเภทของดินในชุมชน รวบรวมข้อมูลโดยการอ่านบทความ หรือใบความรู้สั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์  
ดินและน้ำ วิธีการ ดูแล หรือใช้ดินและน้ำอย่างเหมาะสมโดยมีครูช่วยเหลือ สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต    
จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ทำวัสดุ นำเสนอแนวทางปฏิบัติตน และใช้เทคโนโลยี 
สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนโค้ด การทำแผ่นป้ายรณรงค์ เพื่อแสดงความตระหนักในการลด 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ในช่วงชั ้นที่ 1 ผู ้เร ียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู ้เกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและ สัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ 
ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพ่ือบอกแนวทางการดูแลพืช และ
สัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ ด้วยภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. ตระหนักถึงสิ่งท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแล 
พืชและสัตว์ให้เจริญเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. รวบรวมหลักฐานโดยการสำรวจ   
    และสร้างคำอธิบาย เกี่ยวกบั 
    สภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ  
    ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
    ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. ร่วมกันอภิปรายและตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    กับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ 
2. เลือกไปสำรวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนหรือชุมชน  
    เช่น สวนสาธารณะ แปลงพืช สวนผักหรือผลไม้ แหล่งน้ำ บันทึก  
    ชนิดของพืชและสัตว์ และสภาพแวดล้อม ในแหล่งที่อยู่ที่พืชและสัตว ์
    อาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วาดรูป เขียนข้อความ ถ่ายรูป  
    ถ่ายคลิปวีดีโอ  
3. นำเสนอผลการสำรวจ และร่วมกันระดมความคิดและให้เหตุผล  
    เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่สำรวจกับการดำรงชีวิต 
    ของพืชและสัตว์ 

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชและสัตว์ 
2. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง   
    ออกแบบการทดลองและทดลอง  
    หาสิ่งที่พืชต้องการในการ    
    เจริญเติบโต  
3. ใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการ 
    วัดการเจริญเติบโตของพืช  

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
4. ร่วมกันตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลองเก่ียวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ 
    การเจริญเติบโตของพืชจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ เช่น  
    สถานการณแ์ปลงผักท่ีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีดินแห้ง ผักในแปลง  
    ล้วนเหี่ยวแห้ง 
5. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนและครู เพ่ือออกแบบการทดลองอย่างง่าย 

(ตั้งสมมติฐาน กำหนดและควบคุมตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติ   
การเลือกใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น ไม้บรรทัด หรือแอปพลิเคชัน

2. สิ่งแวดล้อม 
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    และสร้างคำอธิบายจากข้อมูล 
    ที่รวบรวมได้ 
4. สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
    สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต   
    ของสัตว์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
5. ตระหนักถึงแนวทางการดูแลพืช 
    และสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อ 
    การเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม    
    เพ่ือให้พืชและสัตว์นั้นเจริญเติบโต  
    และแข็งแรงผ่านการเขียน    
    โปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ 
    บัตรคำสั่ง 

เพ่ือวัดความสูงของพืช วางแผนการทำงานตามขั้นตอนการทดลอง) 
โดยครูช่วยแนะนำและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

6. ทดลองและบันทึกผลการทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง 
    ทางเดียว แผนภูมิรูปภาพ 
7. ผลัดเปลี่ยนกันเล่าผลการทดลองและลงข้อสรุปว่า น้ำและแสง 
    เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
8. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นจากประสบการณ์เก่ียวกับการเลี้ยง 
    ลูกสัตว์ว่าลูกสัตว์ต้องการสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโต 
    และแข็งแรง 
9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกสัตว์  
    จากการทำกิจกรรม เช่น 
    - เลือกเลี้ยงลูกสัตว์ (หากมีความพร้อม) แล้วสังเกตสิ่งที่ลูกสัตว ์
      ต้องการจนเจริญเติบโตขึ้น หรือสังเกตจากในคลิปวีดีโอ 
     - สอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
       ของสัตว ์
10. เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง เขียนโปรแกรมให้เพ่ือน 
      ซึ่งสมมติว่าเป็นผู้ดูแลฟาร์มทำภารกิจตามแนวทางช่วยเหลือ 
      พืชและสัตว์ให้เจริญเติบและแข็งแรง เช่น เดินตักน้ำมารดน้ำพืช   
      เดินไปเก็บหญ้ามาให้สัตว์กิน พาสัตว์ไปพบสัตวแพทย์ 

 

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
6. รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย  
    ข้อมูล และสร้างแบบจำลอง 
    เพ่ืออธิบายวัฏจักรชีวิตของ 
    พืชดอก และวัฏจักรชีวิิตของสัตว์ 
    บางชนิดในท้องถิ่น 

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
11. ร่วมกันเรียงลำดับบัตรภาพหรือข้อความเก่ียวกับ การเจริญเติบโต 
      ของพืชและสัตว์ จากการฟังนิทาน เรื่องเล่า หรือดูวีดิทัศน์ 
      เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

     ตัวอย่างบัตรภาพ 
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12. ร่วมกันค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักร 
      ชีวิตของสัตว์บางชนิดในท้องถิ่นจากการรวบรวมข้อมูล เช่น  
      การปลูกพืชอายุสั้นและเลีย้งสัตว์ที่มีวฏัจักรชีวติสั้น หรือคลิปวีดีโอ 
13. ร่วมกันนำข้อมูลที่แปลความหมายได้มาสร้างแบบจำลองวัฏจักร 
      ชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น รูปวาด  
      แบบจำลอง แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชัน  
      โปรแกรมนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาอธิบายวัฏจักรชีวิต 
      ของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายตามวัย 
๑๔. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนเกี่ยวกับผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อ   

วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่
กำหนด เช่น รูปภาพที่เป็นแหล่งที่อยู่เดียวกัน ๒ ภาพ โดยภาพ
หนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ เช่น มีพืชต้นเล็ก ต้นใหญ่ มีลูกสัตว์ สัตว์ตัวใหญ่ อีกภาพ
หนึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ เช่น มีพืชและสัตว์ที่ไม่เจริญเติบโต หรือตาย และไม่มีพืช
ต้นใหม ่สัตว์ตัวใหม่ 

2. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ ด้วยภาษาของตนเองท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 

สาเหตุและปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ น้ำ และดิน 
1. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
    เพ่ือบอกสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ำ  
    และในดิน ที่ทำให้เกิดมลพิษ   
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 
2. บรรยายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ 
    ทางอากาศ น้ำ และดิน และ  
    ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจากข้อมูล 
    ที่รวบรวมได้ 

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 
1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง เพ่ือหาคำตอบเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
    ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
    ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง : มีแหล่งน้ำอยู่ 4 แหล่ง ได้แก่ A B C  
    และ D สัตว์ต่าง ๆ ล้วนอาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ ในการดำรงชีวิต  
    วันหนึ่งลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา สืบเสาะจนได้ 
    ความว่าเป็นเพราะดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูล 
    การดื่มน้ำของลูกสัตว์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 
    ข้อมูล 
    - ลูกกระต่ายดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  B C  
    - ลูกหมูป่าดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A D 
    - ลูกกระรอกดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  C D 
    - ลูกลิงดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A B 
     คำถาม 
      1. นักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา  
          จากการดื่มน้ำแหล่งใด 
      2. พิจารณาจากภาพด้านล่าง นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำใด  
           คือแหล่งน้ำ A B C และ D ให้เติมชื่อแหล่งน้ำใต้ภาพ 

๓. นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำที่ลูกกระต่ายและลูกกระรอกดื่มจนทำ
ให้เกิดป่วยขึ้นมานั้น เกิดจากสาเหตุใด 
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   แนวคำตอบ 
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2. ค้นหากิจกรรมของคนในชุมชนที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการ 
    เปลี่ยนแปลง หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยอาจใช้การสำรวจ หรือ 
    การศึกษาจากคลิปวีดีโอ ข่าว หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
3. สังเกตและหาสิ่งเจือปนในอากาศ น้ำ และดิน จากบริเวณที่ไปสำรวจ   
    กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อากาศ น้ำ และดินเกิดการเปลี่ยนแปลง  
    หรือทำให้เกิดการปนเปื้อน หรือบริเวณท่ีกำหนด เช่น บริเวณบ้าน  
    โรงเรียน หรือในชุมชน โดยใช้วิธีการ หรือเครื่องมือ อย่างง่าย เช่น 
    - การสังเกตฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อม  
      แตกต่างกัน 
    - การสังเกตสี สิ่งเจือปนในน้ำจากแหล่งต่าง ๆ 
    - การสังเกตสิ่งเจือปนในดินจากแหล่งต่าง ๆ 
4. ร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ  
     และดิน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน สิ่งเจือปนในอากาศ  
     น้ำและดิน จากนั้นรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลที่กำหนดให้ และ 
     ลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน 
     เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดมลพิษ และผลกระทบของมลพิษ 
     ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 
3. รวบรวมข้อมูลแนวทางในการลด  
    ปัญหามลพิษใกล้ตัวที่เกิดขึ้น 
    ในชุมชน  
4. ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตน 
    ในการช่วยลดปัญหามลพิษ 
    ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ของพืชและสัตว์ 
5. สังเกตภาพ ดูวีดิทัศน์ หรือฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหามลพิษ 
    ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะในแหล่งน้ำ  
    มลพิษทางอากาศ สิ่งเจือปนในดิน 
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางการลดปัญหามลพิษทีเกิดขึ้น 
    ในชุมชน เช่น 
    - สำรวจสิ่งของที่ตนเองทิ้งในแต่ละวันและบอกแนวทาง หรือ 
      วิธีการลดการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่โดยพิจารณาจากชนิด 
      ของวัสดุ 
    - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในท้องถิ่นเก่ียวกับแนวทางอ่ืน ๆ ทีช่่วย 
      ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในบ้านและในชุมชน 
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7. อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจว่าการลดปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น 
    ในชุมชนจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม กับการดำรงชีวิต  
    ของตัวเรา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ นำเสนอ 
    ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น รูปวาด แบบจำลอง แผ่นพับ หรืออาจใช้ 
    คอมพิวเตอร์แสดงความตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการ   
    ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น เช่น สร้างแผ่นพับ งานนำเสนอ   
    รณรงค์ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเขียนโค้ดอย่างง่าย 
    ให้หุ่นยนต์ เดินเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ และนำขยะมาแยกประเภท 
    เพ่ือการนำกลับไปใช้ใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
    โป้งจะไปซื้อของที่ตลาด คือ ขนม น้ำปั่น และข้าวผัด ก้อยต้องการ   
    ลดการสร้างขยะ จึงจะลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และ 
    กล่องโฟม โป้งจะต้องเขียนโปรแกรมให้อิ่มหยิบสิ่งของใดบ้าง 
    เพ่ือเตรียมตัวไปตลาด 
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
    กระโปรงของก้อยขาด ก้อยไม่ต้องการทิ้งให้เป็นขยะ และต้องการ 
    ใช้ให้คุ่มค่าที่สุด จึงจะให้คุณแม่ช่วยซ่อมกระโปรง แต่ก้อยไม่มี 
    อุปกรณ์ในการซ่อม ก้อยจะต้องเขียนโปรแกรมให้อ่ิมหยิบอุปกรณ์ 
    ใดบ้างเพ่ือนำมาใช้ในการซ่อมกระโปรง 

 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ 
    ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะได้  
    เพราะสามารถนำขยะแต่ละประเภทที่คัดแยกไปจัดการได้อย่าง 
    เหมาะสม เช่น นำมารีไซเคิล นำมาทำปุ๋ยหมัก ให้นักเรียนเขียน 
    โปรแกรมให้หุ่นยนต์อ่ิมเก็บขยะและนำไปทิ้ง 
    ลงถังขยะตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. เศษอาหาร เศษผลไม้ ทิ้งท่ีถังขยะ สีเขี 
2. กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง ทิ้งท่ีถังขยะ สีน้ำเงิน 

3. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทิ้งที่ถังขยะ สีแดง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  รับรู ้ความหมายของสภาพแวดล้อม โดยมีครูเป็นผู ้ช่วยเหลือในการอ่านใบความรู ้เกี ่ยวกับ
ความหมาย และองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมร่วมกับเพ่ือน โดยมีครูช่วยกำหนดบริเวณและขอบเขตการ
สำรวจ บริเวณรอบโรงเรียน หรือร่วมกับผู้ปกครองสำรวจบริเวณรอบบ้าน บอกลักษณะของสภาพแวดล้อม 
รอบโรงเรียน หรือบ้านด้วยภาษาของตนเอง หรือภาพวาด  
   ป.2  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครู 
กระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่าง
ง่ายวัดการเจริญเติบโตของพืช ทำการทดลองอย่างง่ายตามข้ันตอนหรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็น 
ในการเจริญเติบโตของพืช นำข้อมูลจากการสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และ 
เหมาะสมกับวัย เช่น แผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวเพื ่อบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
นักเรียนอาจเลี้ยงพืชดอกที่มีอายุสั้น เพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโต และวัฏจักรชีวิตของ 
พืชดอก สำหรับการเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ มลพิษในอากาศ น้ำ และดิน รวมถึงแนวทางลดปัญหามลพิษ 
เน้นกระบวนการสืบเสาะโดยใช้การสำรวจ หรือศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  เช่น สอบถามผู้รู้ ดูคลิปวีดีโอ  
โดยอาศัยครูแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.3  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครู 
กระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพื่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมและใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
วัดการเจริญเติบโตของพืช ทำการทดลองอย่างง่ายตามขั้นตอน หรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งจำเป็น  
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ในการเจริญเติบโตของพืช นำข้อมูลจากการสังเกต และการทดลองมาจัดกระทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และเหมาะสมกับวัย เช่น แผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว เพื ่อบอกสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช นักเรียนอาจเลี้ยง พืชดอกที่มีอายุสั้น เพื่อสังเกต ทดลองสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิต  
ของพืชดอก และอาจเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ปฏิบัติตนและแสดงความตระหนักในการลด 
การใช้วัสดุและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปัญหามลพิษและดูแลพืชและสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 

 
 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที ่โลกหมุนรอบตัวเอง  
ได้เรียนรู้เกี ่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 
    ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  
2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

2. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการกำหนดทิศ 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล  
    ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดกลางวัน   
    กลางคืน 
2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบาย 
    การเกิดกลางวัน กลางคืน และ    
    สื่อสารโดยอธิบายแบบรูปการณ์ 
    เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา กลางวัน   
    กลางคืน 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามจากการดูคลิปวีดีโอ หรือเกมเกี่ยวกับกลางวัน กลางคืน 
    และร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเกิดปรากฏการณ์นี้ 
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแบบจำลองแสดงการเกิด 
    กลางวัน กลางคืน วางแผนและลงมือสร้างแบบจำลองที่อธิบาย  
    การเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน เช่น การเขียนแผนภาพ   
    ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 

 

3. ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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3. ลงข้อสรุปจากแบบจำลองซึ่งประกอบด้วยคำสำคัญ เช่น โลกหมุน 
    รอบตัวเอง ด้านที่โลกได้รับแสง และไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์    
    และการเกิดเป็นแบบรูป ซ้ำจนเป็นวัฏจักร 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย ์
และการกำหนดทิศ 
3. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล 
    ที่น่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ต  
    เกี่ยวกับการข้ึนและตกของ 
    ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
4. ใช้แบบจำลองอธิบายการขึ้น 
    และตกของดวงอาทิตย์ และ 
    สื่อสาร โดยอธิบายแบบรูป  
    การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์    
    เชื่อมโยงสู่การกำหนดทิศบนโลก 
5. ค้นหาสถานที่บนแผนที่ สร้าง 
    แผนผังจำลอง และการแสดง  
    ลำดับการเดินทางจากจุดหนึ่ง 
    แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องทิศ 
 
 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
4. สังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  
    จากท้องฟ้าจริง วีดีโอ หรือซอฟแวร์ แสดงการเคลื่อนที่  
    ของดวงอาทิตย์และดาว สังเกต หรือสอบถามผู้อื่นถึงชื่อของทิศ 
    ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 
5. ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
    การมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก และการกำหนดทิศตะวันออก      
    และทิศตะวันตก 
6. ร่วมกันวางแผนและลงมือสร้างแบบจำลองอธิบาย การมองเห็น 
    ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ  
    เช่น เขียนแผนภาพ ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย 
 

 
 

7. เขียนโค้ดท่ีประยุกต์ใช้เรื่องทิศเพ่ือสร้างแผนผัง หรือแผนที่  
    โดยสร้างตาราง ทำบัตรภาพลูกศร ชี้ขึ้นแทนทิศเหนือ ลูกศรชี้ลง 
    แทนทิศใต้ลูกศรชี้ซ้าย แทนทิศตะวันตก ลูกศรชี้ขวาแทน 
    ทิศตะวันออก ทำบัตรคำสถานที่ 
ตัวอย่างสถานการณ ์
    เขียนโค้ดแบบใช้บัตรคำและบัตรรูปสั่งให้หุ่นยนต์ เดินทางจาก 
    หน้าโรงเรียนไปยังอาคารที่เราเรียน สามารถเขียนบัตรคำสถานที่ 
    อ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมได้ และสามารถเขียนโค้ด สั่งให้หุ่นยนต์ 
    เดินไปยังสถานที่อ่ืนในโรงเรียนได้ 
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3. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐาน 
    ที่ได้จากแบบจำลอง หรือจากสื่อ 
    ต่าง ๆ 
2. บอกประโยชน์และโทษของลม 
    ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
    จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

1. สังเกตสถานการณ์แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดลมเพ่ือนำไปสู่ 
    การสังเกตการเกิดลม 
2. อภิปรายและอธิบายการเกิดลม จากการสังเกต แบบจำลอง  
    หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ แผนภาพ 

 
3. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปถึงประโยชน์และโทษของลม 
    ต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และต่อสิ่งแวดล้อม อาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น  
    คลิปวีดีโอ รูป หรือใช้สถานการณ์ใกล้ตัวช่วย ในการอภิปราย 
    และลงข้อสรุปนำเสนอในรูปแบบที่ น่าสนใจ  เช่น แผนภาพ  
    รูปวาด งานศิลปะอ่ืน ๆ 

4. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะของภัยธรรมชาติ 

1. อธิบายลักษณะและผลกระทบ 
    จากวาตภัยและอุทกภัย  
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 
2. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
    จากวาตภัยและอุทกภัย 
    จากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้ 

 1. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับภัยอันตรายจากวาตภัยที่เกิดจาก 
     ลมที่พัดแรง และจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ำท่วม ว่าภัยอันตราย    
     ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
     โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ หรือสถานการณ์ใกล้ตัว     
     เหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยในการ 
     ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสังเกต 
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2. ร่วมกันสังเกต อภิปราย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะผลกระทบ  
    และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
    จากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้นและจากแหล่ง 
    เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้  
3. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยหรืออุทกภัย  
    ที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น แสดง 
    การปฏิบัติตน วาดภาพหรือแผนภาพแสดงแผนการปฏิบัติตน 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  เน้นกระบวนการสืบเสาะและสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงบน
ท้องฟ้า  ในเวลากลางวันและกลางคืน นำเสนอแบบรูป ของกลางวันและกลางคืนและการขึ้นและตกของ   
ดวงอาทิตย์ ด้วยวิธีการที่ตัวเองเลือก เช่น วาดภาพ สร้างแบบจำลอง งานศิลปะ บอกกิจกรรมที่พบใน
ชีวิตประจำวัน ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากลม รับรู้ลักษณะและผลกระทบของลมที่พัดแรงและน้ำท่วมจากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวีดีโอ และบอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากลมที่
พัดแรง และ น้ำท่วม โดยอาศัยการแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.2  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แบบจำลอง คลิปวีดีโอ รูป เพื่ออธิบายการเกิดกลางวัน กลางคืน และการขึ้น 
และตกของดวงอาทิตย์ พร้อมอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยการแนะนำ 
หรือการให้ ความช่วยเหลือจากครู ระบุทิศจากแบบรูปของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ สังเกตแบบจำลอง 
การเกิดลมที่ครู สร้าง หรือจากการดูสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวีดีโอ แผนภาพ เพื่อระบุสาเหตุของการเกิดลม 
พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษา ของตัวเอง อธิบายลักษณะและผลกระทบของวาตภัยและอุทกภัย การปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย จากสื่อต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวีดีโอ 
โดยอาศัย การแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 
   ป.3  เน้นกระบวนการสืบเสาะ แปลความหมายข้อมูล และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยสร้างแบบจำลอง 
เกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ โดยอาศัยการแนะนำ  
จากครู ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแบบรูปของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เพ่ือสร้างและกำหนดตำแหน่ง และ
ทิศทางของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ฝึกการวางแผนและกระบวนการแก้ปัญหา เมื่อเกิดวาตภัยและอุทกภัย โดย  
วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัยจาก โดยอาศัยการแนะนำ หรือการให้ความช่วยเหลือ 

 

 
ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา  

หรือพัฒนาชิ้นงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสดุ ในแก้ปัญหา หรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

 
 
 

 

4. ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวัน 

2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 
3.  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
     ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้าง 
     ของเล่น ของใช้อย่างง่าย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม 
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง 
    และผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
 

 แรงและผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. ตั้งคำถามที่อยากรู้เก่ียวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    จากการสังเกตขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น  
    การเล่นของเล่น การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น การเล่นกีฬา  
    การทำงานบ้าน การหยิบจับยกสิ่งของ 
2. ร่วมกันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลของการดึงและการผลัก ยกตัวอย่าง 
    กิจกรรมท่ีทำในชีวิตประจำวัน และอธิบายลักษณะการออกแรง  
    โดยการดึง หรือการผลัก 
3. มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายผล 
    ของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บีบ บิด ทุบ ดัด ดึง 

- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เมื่อมี 
แรงมากระทำ ได้แก ่วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ีกำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือ หยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

4. เชื่อมโยงความรู้โดยอธิบายแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
    ที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

แรงแม่เหล็ก 
2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับของเล่น 
    ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ  
    จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
3. จัดกระทำข้อมูลแล้วนำมา 
    ประกอบข้อสรุปเกี่ยวกับแม่เหล็ก    
    และแรงแม่เหล็ก 
 

แรงแม่เหล็ก 
5. ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการสังเกตของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็ก 

  เป็นส่วนประกอบ เช่น กระดานแม่เหล็ก กล่องใส่ดินสอที่ใช ้
  แม่เหล็ก แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ใช้แขวนสิ่งของ 
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6. ร่วมกันรวบรวมหลักฐาน
โดยสังเกตและอธิบายผล
ของแรงแม่เหล็ก 

    ที่มีต่อของเล่น ของใช้รอบตัวที่ทำมาจากวัสดุต่าง ๆ  เช่น ไม้บรรทดัเหล็ก  
    กล่องพลาสติก แท่งแม่เหล็ก ลูกบอลยาง ตุ๊กตาผ้า แล้วร่วมกัน   
    อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารแม่เหล็ก 
 

       
 

7. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายลักษณะการวางตัว 
    ของแท่งแม่เหล็กเมื่อปล่อยให้แท่งแม่เหล็กที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ  
    หยุดนิ่ง พร้อมทั้งระบุขั้วแม่เหล็กและทิศที่แม่เหล็กแต่ละข้ัวชี้ไป 
8. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระทำระหว่างแม่เหล็ก 2 แท่ง  
    และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 
9. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กโดยอธิบาย 
    ของเล่น ของใช้ ในชีวิตประจำวันที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 
10. จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วนำมาประกอบข้อสรุป 
      เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 

2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล 

1. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง  
    ออกแบบการทดลอง ทดลองเพ่ือ

เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับสมบัติ  
    การดูดซับน้ำของวัสดุ และ   
    สมบัติที่เปลี่ยนไปของวัสดุ 
    หลังผสม โดยใช้หลักฐานที่ได้  
    จากการสังเกต 
3. นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ 
    ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. สังเกตสถานการณ์การนำสิ่งของมาซับน้ำ หรือเช็ดน้ำ ร่วมกัน 
    ตั้งคำถามเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน 
    ทีดู่ดซับน้ำได้ 
2. ร่วมกันออกแบบการทดลองอย่างง่ายในการเปรียบเทียบสมบัติ 
    การดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบในชีวิต ประจำวัน หรือ 
    ในชุมชน เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก 
3. ทำการทดลองตามท่ีออกแบบ บันทึกผลการทดลองในรูปแบบ 
    ที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว และร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับ  
    สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดจากหลักฐานที่ทดลองได้ 
4. ตั้งคำถาม รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกต เปรียบเทียบ และ 
    ลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น  
    เช่น สมบัติของกระดาษ และกาว และสมบัติของกระดาษผสมกาว 
5. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้เรียนกับการเลือกใช้  
    วัสดุในสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกวัสดุ 
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    เพ่ือนำมาซับน้ำ การเลือกวัสดุเพื่อไปทำชุดกันฝน การเลือกวัสดุ 
    เพ่ือนำไปทำเปเปอร์มาเช่ 

3. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
    ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหา   

    หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย 

๑. แก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น  
ของใช้อย่างง่ายจากการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง 
ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติ 
การดูดซับน้ำของวัสดุ และ
สมบัติของวัสดุหลังผสม โดยใช้
กระบวนการทำงานเป็นทีม 

2. นำเสนอการแก้ปัญหา หรือ 
ของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
โดยอธิบายและให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
หรือสร้างของเล่น ของใช้ 
อย่างง่าย โดยเห็นการแก้ปัญหา
เป็นเรื่องท้าทายและสนุก 
กับการแก้ปัญหา 

1. ฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องแรง   
    ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการดูดซับน้ำ   
    ของวัสดุและสมบัติของวัสดุหลังผสมในการแก้ปัญหา เช่น การสร้าง  
    อุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลาที่ใช้งานได้ โดยไม่ต้องหย่อนมือลงไป 
    ในตู้ปลา และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อเปียกน้ำ หรือการนำความรู้ มาสร้าง 
    ของเล่น ของใช้อย่างง่าย เช่น เกมแม่เหล็ก อุปกรณ์ดูดซับน้ำ  
    แม่เหล็กที่ติดตู้เย็น หรือสิ่งของ รถจากแม่เหล็ก เรือบรรทุกของ  
    การเลือกใช้วัสดุรอบตัวมาทำพู่กัน สำหรับระบายสี เลือกผ้ามามัดย้อม  
    เพ่ือทำผ้าเช็ดหน้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. อภิปรายปัญหา หรือสิ่งที่ต้องทำจากสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น     
    และร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือการสร้างของเล่น  
    ของใช้อย่างง่าย โดยเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับ    
     แรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ 
3. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย 
    ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา โดยใช้กระบวนการ    
    ทำงานเป็นทีม 
4. นำเสนอการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่สร้างข้ึนพร้อมกับอธิบาย 
    และให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ตามท่ีเลือกประยุกต์ใช้ด้วยภาษา 
    ที่เข้าใจง่าย 
5. ฟังการนำเสนอของเพ่ือนอย่างตั้งใจ แสดงความคิดเห็น หรือ 
    เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
    โดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ  
    แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและสมบัติของวัสดุ  
    หลังผสม 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ป.1  เน้นการรวบรวมข้อมูลโดยสังเกตสถานการณ์ใกล้ตัว หรือจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล 
และบอกลักษณะของการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ สังเกตแม่เหล็กและวัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ 
สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอื่น ตามข้ันตอนหรือคำแนะนำของครู และสื่อสาร 
โดยการเล่า เขียน หรือวาดด้วยภาษาของตนเอง 
   ป.2  เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพ่ือสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็ก 
และแรงระหว่างแม่เหล็ก ร่วมกันวางแผนและทำการทดลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
จัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตารางทางเดียว 
โดยอาศัยการแนะนำจากครู นำเสนอสิ่งที่ค้นพบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หรือสร้างชิ้นงานที่แสดงการใช้ความรู้ 
เรื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสด ุ
   ป.3  เน้นให้นักเรียนรว่มกันวางแผนและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องแรง แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ ควบคู ่
กับจินตนาการและกระบวนการแก้ปัญหาที่มีการวางแผน การออกแบบขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหา โดย
อาศัยการแนะนำจากครู สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการจัดกระทำและนำเสนอชิ้นงาน หรือ 
แสดงการแก้ปัญหา รับฟังแนวคิดหรือวิธีการของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้
สำเร็จ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างชิ้นงานและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สร้างของเล่น 
ของใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือการแก้ปัญหา เลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้
สอยและปลอดภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือวิธีแก้ปัญหา 
ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
3. สร้างของเล่น หรือของใช้เพ่ือแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตาม

หน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ 
หรือวิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

๕. เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
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1. จัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม 
    หรือการแก้ปัญหา อย่างง่าย  
2. แก้ปัญหา แสดงวิธีการแก้ปัญหา  
    และระบุเหตุผลหรือ วิธีการหา  
    คำตอบ มุ่งม่ันในการแก้ปัญหา   
    และสนุกกับการแก้ปัญหา  
3. เขียนโค้ดเพ่ือแก้ปัญหาจาก 
    สถานการณ์ท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดลำดับขั้นตอนกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเดินทางไป 
    โรงเรียน การทำงานบ้าน การประกอบของเล่น การสร้างแบบจำลอง  
    หรือจากสถานที่จำลองขึ้น และระบุเหตุผลในการจัดลำดับ หรือ 
    การสลับขั้นตอน อภิปรายความสำคัญของการจัดลำดับขั้นตอน 
    การทำงาน หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
2. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากเกม หรือสถานการณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
    หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อภิปรายแนวทางในการหาคำตอบ  
    แสดงวิธีการหาคำตอบด้วยข้อความ หรือแผนภาพ และระบุ    
    เหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ บอกเล่าแนวทางท่ีทำให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ  
    และความรู้สึกเมื่อได้พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ 
3. ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนแบบนักเทคโนโลยี ด้วยการเขียนโค้ด  
    แบบไม่ใช้ หรือใช้คอมพิวเตอร ์อภิปรายผลลัพธ์ของลำดับขั้นตอน  
    ในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตร    
    ประจำวัน ลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และระบุวิธีการค้นหา   
    ข้อผิดพลาด เมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ หรือค้นหาข้อแก้ไข 
    เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ เช่น หากต้องการมีเวลาเล่น 
    กับเพ่ือนมากข้ึน ควรลดเวลา หรือลดขั้นตอนในกิจวัตรใด 

2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
และปลอดภัย 

๑. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล และสื่อสาร  

๒. ระบุวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
๓. ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 

๑. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน และ 
ในการเรียน บอกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการใช้
เทคโนโลยีหรือจากที่เคยได้พบเห็นมา บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในอนาคตจากการจินตนาการ  

๒. ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น การเปิด - ปิดอุปกรณ/์
โปรแกรม/แอปพลิเคชัน การสร้างและบันทึกไฟล์ตามขั้นตอน 
ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรือการนำเสนองาน 
ในสาระวิชาต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ 
การนำเสนอสิ่งที่พบจากการรวบรวมข้อมูลด้วยการวาดภาพ  
สร้าง ตาราง แผนภูม ิโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน 

๓. ศึกษาการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้โปรแกรมค้นหา (search 
engine) เพื่อระบุคำค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 
อภิปรายและนำเสนอข้อมูลที่พบ โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้
อ่ืน อภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีมารยาท การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวเมื่อมีผู้ติดต่อหรือมีข้อความสอบถามข้อมูล เลือกวิธีการ 
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ที่เหมาะสมเม่ือพบปัญหาจากการใช้งาน เช่น การพบเว็บไซต์ 
ที่ไม่เหมาะสม การพบภาพหรือข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ต 

๔. อภิปรายและนำเสนอวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย
สร้างข้อตกลงในการใช้งานร่วมกันกับผู้ปกครองหรือครูและปฏิบัติ
ตามข้อตกลง (ใช้งานตามเวลาที่กำหนด จัดเวลาในการใช้งาน 
ให้เหมาะสม คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนไม่ควรใช้เล่นเกม) การจัดเวลา
ใช้งานให้เหมาะสม การใช้งานโดยคำนึงถึงสุขภาพ (จัดท่านั่ง 
ให้เหมาะสม ไม่ควรใช้งานนานเกินไป ใช้งานในที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่ใช้ระหว่างที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ อยู่เพราะอาจเกิด
อันตราย) การดูแลรักษาอุปกรณเ์บื้องต้น (จัดเก็บให้เข้าท่ี  
ไม่รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มขณะใช้งานคอมพิวเตอร์)  

๕. อภิปรายข้อดีข้อเสียและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกจริงและโลกดิจิทัล พิจารณา 
ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงในชีวิตและธรรมชาติกับเกม 
และเรื่องราวในโลกดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้าใจว่าบางสิ่งในโลกดิจิทัล
เป็นเรื่องที่สมมุติข้ึน เช่น ตัวละครในเกมเมื่อถูกทำร้าย หรือตาย
แล้วสามารถกลับมีชีวิตใหม่ได้ เมื่อมีผู้เล่นเกมจะมีศัตรูที่จะต้อง 
ถูกกำจัดให้หมดเพ่ือเอาชนะในเกม ซึ่งจะแตกต่างจากในโลกจริง 
อภิปรายแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเองติดอยู่ในโลกดิจิทัล 
และเกิดผลในทางลบ จดบันทึกการใช้งานประจำวันและประเมิน
ตนเองในการใช้งานอย่างเหมาะสม 

3. สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

๑. ระบุวิธีการใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย  

๒. เลือกและใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
หน้าที่ใช้สอย และใช้งานอย่าง
ปลอดภัย 

๑. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องเขียน    
ของใช้ภายในบ้าน เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับรูปทรง ลักษณะของวัสดุ 
การใช้งาน และเปรียบเทียบการนำไปใช้งานตามหน้าที่ใช้สอย 
เช่น ดินสอกับปากกา กรรไกรกับมีด  

๒. ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งของในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอย 
และการใช้งานอย่างปลอดภัย อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์ของเล่น การทำความสะอาด 
เพ่ือเลือกสิ่งของในชีวิตประจำวันมาใช้งานตามหน้าที่ใช้สอย  
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๓. สร้างของเล่น ของใช้เพ่ือ
แก้ปัญหา 

๓. ศึกษาและอภิปรายประโยชน์ของสิ่งของในชีวิตประจำวันซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกหรือแก้ปัญหา ระดมความคิด 
หรือจินตนาการเกี่ยวกับของเล่นของใช้ที่ต้องการสร้างเพ่ือแก้ปัญหา 
เลือกวัสดุอุปกรณ์และสร้างของเล่นของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามที่
ต้องการ (การสร้างของเล่นสามารถบูรณาการกับธีมความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ) 

๔. นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการใช้สิ่งของ
ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยและการใช้งานอย่างปลอดภัย  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ** ธีมนี ้สามารถบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้  นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล 
ในชีวิตประจำวัน เพ่ือนำเสนองาน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
ปลอดภัย และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการสร้างของเล่นของใช้เบื้องต้น 
   ป.๑  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง
หรือสื่ออ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสร้างของเล่นของใช้ตามคำแนะนำ 
   ป.๒  ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาที่กำหนดโดยใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอน  เขียนโค้ด 
อย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั ่ง หรือสื ่ออื ่น ๆ และฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดเมื ่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารอย่างเหมาะสมปลอดภัย สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ 
ใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 
   ป.๓ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ 
เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออื่น ๆ จากโจทย์สถานการณ์ที่หลากหลาย อภิปรายขั้นตอน  
การสั่งงานแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาว่าเป็นเรื่องที่สนุก และ    
ท้าทาย ใช้โปรแกรมค้นหาเพื ่อสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยปกป้องข้อมูลส่วนตัว สื ่อสาร  
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสุภาพ สร้างของเล่น ของใช้ตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ 
ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 
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7. การบริหารจัดการหลักสูตร  

การจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

หลักสูตรสถานศึกษาคือ กลไกหลักในการขับเคลื ่อนและดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายและจุดเน้นของสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องมีการวางระบบการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในระบบนิเวศทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจความสำคัญ พร้อมทั้ง  
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อม วางแผนและศึกษาข้อมูลบริบทรอบด้าน
อย่างครอบคลุมชัดเจน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนที ่สำคัญ รวมทั้งอาจจัดให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู ้เรียน ผู ้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้แทน
ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมพร้อมสำหรับการติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ใช้บริบทจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของชุมชน สังคม ประเทศไทย และโลก สถานศึกษา
สามารถดำเนินการตามข้ันตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงการจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
   
 
 
 

พัฒนา
บุคลากร 

 - ระบบ  
  วิธีการ 

 - ชุดความรู้ 

1. เตรียมความพร้อม 
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ความ
พร้อม
ของ

บุคลากร 

ข้อมูล
บริบท 

 

(ร่าง)  
กรอบ

หลักสูตรฯ 
 

แนวคิด
สำคัญ 

 

2. ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

- ร่างหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ีกำหนด 
- ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของหลักสูตร 
- ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง 

4. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
- เก็บรวบรวมข้อมลูการใช้หลักสูตร    
- ประเมินผลการใช้หลักสตูร  
- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้มบรูณ ์

3. นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ 
และปรับปรุง 

- สร้างความเข้าใจ และวางระบบการนำหลักสูตรไปใช้ 
- ออกแบบโครงสร้างรายวิชา รายวิชา/ กิจกรรม 
  หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุง 

 บริหารจัดการ
หลักสูตร 

- จัดระบบ 
  กลไก 
  การบริหาร   
  สถานศึกษา 
- บริหาร 
  จัดการ 
  หลักสูตร 
- ประกัน 
  คุณภาพ 
  ภายใน 
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  การจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของ     
การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

  1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่ยอมรับ  
ในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะและพร้อมเปลี่ยนแปลง  
  2) จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสถานการณ์
ปัจจุบัน 
       จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นของผู ้เร ียนแต่ละระดับ และจุดเน้นตามบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู ้เรียนนำ  
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต บริบทของสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน ทั้งส่วนที่เป็น
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้เรียน รวมทั้งสถานการณ์ของ
ประเทศและโลกปัจจุบันที่บ่งบอกถึงสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องมีเพ่ือการใช้ชีวิตในอนาคต 
  3) ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
       ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ 3) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ  
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันตลอดแนว เพื ่อทำความเข้าใจในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อันจะนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
  4) ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
       ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก 6 ด้าน และสาระการเรียนรู้ ซึ่งในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 7 สาระ 
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์                    
หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม และวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
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ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1) จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และรายละเอียดของหลักสูตร  ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา/ กิจกรรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร
ระเบียบการวัดและประเมินผล ให้ตรงตามเป้าหมายของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ที่กำหนด ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

   1.1) วิเคราะห์เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กับบริบทของสถานศึกษาที่ดำเนินการไว้ ขั ้นตอนที่ 1 เพื่อปรับ หรือเพิ่มเติม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท จุดเน้น ความพร้อม และความต้องการของ
สถานศึกษา และความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 

    1.2) กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบโครงสร้างเวลาเรียนของ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ตามสาระการเรียนรู้ แล้วพิจารณา
จัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา  
   กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ได้กำหนดแนวการจัดโครงสร้างเวลาเรียน
ของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น เพ่ือให้สถานศึกษาได้พิจารณากำหนดโครงสร้างเวลา
ในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฯ และตามผลการวิเคราะห์
บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถนำโครงสร้างต่อไปนี้ ไปพิจารณาและดำเนินการจัด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู้ 
    2. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความต้องการ ความสนใจและเส้นทางการเรียนรู้  
ของผู้เรียน     
    3. ยืดหยุ่นตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของแต่ละโรงเรียน 
    4. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสาระการเรียนรู้และข้ามสาระการเรียนรู้ 
     5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของช่วงวัยและจุดเน้นการจัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) มีจุดเน้นของช่วงวัย ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด 

จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
และรายละเอียดของหลักสูตร 

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย และจุดเน้นของการจัดการศึกษาเพ่ือเป็น
ฐานการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน  

 

หมายเหตุ   สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสม  
               โดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม  

 

เวลาเรียน  
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) 

เวลาเรียน 
รายสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียนบูรณาการ 
ข้ามสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียนรวม 

• สาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

15 – 20% 
15 – 20% 
15 – 20% 

 
 

45 – 55% 
 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  
  และศีลธรรม 
- วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 

 

ไม่เกิน 10% 
 

 

25 – 45% 35 – 45% 
 

• กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท           
ของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือ
ใช้เสริมเวลาในสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเน้น)  

 
10% 

 
10% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 800 ชั่วโมง/ ปี 
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   การกำหนดรายวิชาในแต่ละชั้นปี สามารถกำหนดรายวิชาตามสาระการเรียนรู้เป็น ๗ รายวิชา 
หรือสามารถจัดรายวิชาบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ เช่น  
      

ตัวอย่างรายวิชา 
ตัวอย่างที่ ๑ ตัวอย่างที่ ๒ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร์ 
• ภาษาอังกฤษ 
• ศิลปะ 
• สุขศึกษาและพลศึกษา  
• สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

และศีลธรรม 
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร์ 
• ภาษาอังกฤษ 
• ชีวิตและสังคม (บูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์           
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม) 

• ธรรมชาติรอบตัว (สุขศึกษา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ) 

สร้างรายวิชา 
ตามโครงสร้างรายวิชาตามกรอบหลักสูตรฯ 

สร้างรายวิชา 
บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 
     1.3) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
กำหนดจากข้อมูล 

- ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนในชั้นปี 
- จุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษาท่ีได้จัดทำในขั้นตอนที่ 1 

- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักที่เก่ียวข้อง  
ในส่วนนี้ให้พิจารณาจากสมรรถนะหลักที่แสดงไว้ในตารางความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ เช่น วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กำหนดสมรรถนะหลักที่ เกี่ยวข้องไว้  
6 สมรรถนะ แล้วจึงไปเลือกคำบรรยายพฤติกรรมจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาสามารถกำหนด
ระดับการพัฒนาได้ตามความพร้อมของผู้เรียน เช่น ผู้สอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 สามารถใช้พฤติกรรมบ่งชี้หลักในระดับท่ี 1 ถึง 3 หรือมากกว่านั้น 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ของสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ของสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
0 
  
 
 
 
       

ความต้องการ
จำเป็นของ

ผู้เรียน 

จุดเน้นตาม
บริบทของ
สถานศึกษา 

ระดับการพัฒนา
ของสมรรถนะ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ 
สาระการเรียนรู้ ... 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ป.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ป.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ป.3 
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา เป็นความคาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ โดยระบุสมรรถนะหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะเฉพาะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) และสถานการณ์  
  การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้เมื ่อจบช่วงชั้นที ่ ๑ กำหนดให้ผู ้เรียนใช้เวลาเรียนภายใน  ๓ ปี  
ซึ่งสถานศึกษาสามารถจะกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละปี  ไต่ลำดับจากง่ายไปยาก หรือผลลัพธ์การเรียนรู้
เหมือนกันในแต่ละปี แต่มีความเข้มข้นของสมรรถนะเฉพาะ ระดับการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสถานการณ์ 
ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น   
     1.4) จัดทำคำอธิบายรายวิชา 

              จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี มาเขียนเป็นคำอธิบาย
รายวิชา ซ่ึงสามารถเขียนได้หลายลักษณะ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้  

          1.4.1) ช ื ่อรายวิชา สำหรับชื ่อรายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดได้ตาม 
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

         1.4.2)  เวลาเรียน 
         1.4.3) ข้อความที่เป็นการระบุรายละเอียดของความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม 

ที่ผู ้เรียนต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสามารถที่คาดหวังดังกล่าวมาเขียนเรียบเรียงเป็นคำอธิบายรายวิชา  
ซึ่งประกอบด้วย   
        - ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก 
โดยระบุว่าผู้เรียนทำอะไรได้ อย่างไร ในระดับใด ในเงื่อนไขใด สถานการณ์ใด  
        - สมรรถนะเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน 
       - สถานการณ์และบริบทการเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ สื่อ 
วิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  
          ทั ้งนี้ อาจมีการกำหนดรายละเอียดอื ่น ๆ ที ่สถานศึกษาเห็นว่าสำคัญจำเป็น เช่น  
แนวทางการวัดและประเมินผลที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือ นอกจากนี้ การคำอธิบายรายวิชา 
ควรเขียนให้มีความกระชับ อาจแบ่งย่อหน้า หรือไม่แบ่งย่อหน้าก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนเพียงพอในการนำไป
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  

 2) ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 
    เมื่อจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง 
เหมาะสม โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบ หรือการรับฟังความคิดเห็นจาก  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 3) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
        นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ให้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา  
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื ่อนฯ แล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศ หรือคำสั่ง เรื ่อง ให้ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามเพียงผู้เดียว หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบ 
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 ขั้นตอนที่ 3 นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 1) นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ 

          นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ ่งได้กำหนดคำอธิบาบรายวิชาไว้แล้วไปจัดทำ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมาย 
 

 
 

  1.1) จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
จัดทำโครงสร้างรายวิชา เพื ่อช ่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชาประกอบด้วย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียนของแต่ละหน่วย โดยมีข้อคำนึงในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
⚫ การจัดลำดับหน่วยการเรียนรู้ ให้พิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 

ให้มีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก จากใกล้ตัวไปไกลตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้สั่งสม ความรู้ ทักษะ เจตคติ/  ค่านิยม 
และนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า  
โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ พึงตระหนักว่าการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะมุ่งให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนอาจมีศักยภาพ ความถนัด หรือความต้องการจำเป็น
แตกต่างกัน การจัดลำดับหน่วยการเรียนรู้ที่ดี จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามลำดับขั้นได้จริ ง แต่การให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนเท่าที่จำเป็นตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้
ผู ้เรียนสามารถบรรลุสมรรถนะหลักที ่เป็นเป้าหมายได้ แม้จะใช้เวลาเรียน หรือวิธีการที ่แตกต่างกัน และ 
ลดความเสี่ยงของการสูญเปล่าทางการเรียนรู้ที่จะหยุดชะงักลงเมื่อผู้เรียนยังไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จำเป็น
ต่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

⚫ ความเชื่อมโยงของหน่วยการเรียนรู้ทีจ่ัดขึ้นว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร 
เป็นลำดับขั ้นตอนหรือไม่ หรือสามารถเรียนรู ้แบบแยกส่วนได้ รวมทั้งหลักฐานการเรียนรู ้ของรายวิชา  
มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู ้แต่ละหน่วยที ่จัดขึ้นหรือไม่  อย่างไร ซึ ่งจะนำมาสู ่การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีความหมาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

⚫ การกำหนดเวลาเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พิจารณาจากเวลา ความเข้มข้น
ของผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยเวลาเรียนที่กำหนดขึ้นอาจต้องพิจารณาว่า นอกจากจะเป็นเวลาเรยีน
ในห้องเรียนที่กำหนดตามโครงสร้างเวลาเรียนแล้ว อาจมีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องการศึกษาด้วยตนเอง
นอกห้องเรียน หากเป็นเช่นนั ้นครูผู ้สอนจะต้องพิจารณาว่านักเรียนจะเป็นต้องใช้มีความเหมาะสมแล้ว  
ทั้งในรายวิชาของตนเอง และต้องพิจารณาร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน
ด้วยว่าเพ่ิมภาระให้กับผู้เรียนจนลดประสิทธิภาพการเรียนรู้หรือไม่อีกด้วย 

รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
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⚫ เมื่อนักเรียนเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายจบลง นักเรียนต้องบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา กล่าวคือ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะต่อยอดความชำนาญไปใช้ในสถานการณ์
หรือบริบทที่ท้าทาย และใกล้เคียงกับชีวิตจริง หลังจากออกแบบหน่วยการเรียนรู้แล้ว ครูผู้สอนสามารถกำหนด
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือกิจกรรมภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจกำหนดให้เป็นชื่อ 
ที่เร้าความสนใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

  1.2) จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
            จัดทำหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะเฉพาะทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันมาบูรณาการ 
เป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในลักษณะองค์รวม ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning) ควบคู่ 
กับการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ (Objective) ซ่ึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ  
สิ ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ คือ การกำหนดจุดประสงค์  

การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกัน จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะมีความแตกต่างจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทั่วไป ดังนี้  

  ข้อแตกต่างของจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะกับจุดประสงค์การเรียนรู้แบบเดิม 

ประเด็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

การแสดงความรู้ ทักษะ  
เจตคติ 

แต่ละข้อ ระบุความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจกำหนด
ความรู้เชื่อมโยงกับทักษะ หรือ
ความรู้เชื่อมโยงกับเจตคติ หรือ 
ทักษะเชื่อมโยงกับเจตคติ  

จุดประสงค์จะแสดงคำสำคัญ 
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ  
ซึ่งอาจจะอยู่ในข้อเดียวกัน 
หรือแยกข้อ 

สถานการณ์/ บริบท/  
การแก้ปัญหา 

ระบุสถานการณ์/ บริบท/ 
การแก้ปัญหา 

อาจระบุสถานการณ์/บริบท/ 
การแก้ปัญหา หรือไม่ระบุก็ได้ 

การแสดงพฤติกรรม 
 

แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้
การใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ทีส่ะท้อนถึงสมรรถนะตามระดับ
การพัฒนาของสมรรถนะหลัก 

แสดงพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็น 
ในระดับห้องเรียน หรือในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ  
1. การแสดงความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้เรียนที่เชื่อมโยงกัน 
2. งาน/ สถานการณ์/ บริบท /การแก้ปัญหา ที่ผู ้เรียนต้องใช้การบูรณาการความรู ้ ทักษะ และ 

คุณลักษณะ 
3. การแสดงพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงสมรรถนะของผู้เรียน 
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การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ วิเคราะห์จากผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา พฤติกรรมบ่งชี้
ของสมรรถนะหลักตามช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของผู้เรียน  และ
สมรรถนะเฉพาะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน)  

สำหรับพฤติกรรมบ่งชี ้ของสมรรถนะหลักนั ้นผู ้สอนที ่ร ับผิดชอบจัดการเรียนรู ้ให้ก ับผู ้ เร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถใช้พฤติกรรมบ่งชี้หลักในระดับท่ี 1 ถึง 3 หรือมากกว่านั้น  
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

2. การกำหนดการประเมินการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ 
เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป คือ กำหนด

หลักฐานการเรียนรู้ ที่สามารถใช้ประเมินระดับความชำนาญของผู้เรียน และให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา
ผู้เรียน (Assessment as Learning) ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ของตน สามารถวางแผนการเรียนรู้ 
กำกับการเรียนรู้ วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะผ่านหลักฐานการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีตามความถนัด ความชอบและศักยภาพ 
ในรูปแบบของตนเอง  

ตัวอย่าง 
แบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล (Formative Assessment) 

วิชา ...............................................................................................................................   ชั้น ป. .............. 
ชื่อ - สกุล........................................................................................................................   เลขท่ี  ..............  
  

คร้ังท่ี ชื่องาน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะท้อนคิด 
ของ นร. 

การให้
ข้อมูล

ป้อนกลับ 

การ
สนับสนุน
ช่วยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ต่อยอด 

        
        
        
        
        
        

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ของสมรรถนะหลัก 

ตามระดับการพัฒนา 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ความรู้ ทักษะ และ 

คุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) 
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แบบบันทึกสรุปความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายห้อง (Formative Assessment) 

วิชา ………………………………………………………………………………………………………….  ชั้น ป. ........................ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ......... ชื่อหน่วย ............................................................................................................. 
การประเมินครั้งที่ ............ : ชื่องาน .............................................. 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมินระดับการพัฒนาสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ ... 

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

แบบบันทึกสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียนรายบุคคล (Summative Assessment) 
วิชา ................................................................................................................................   ชั้น ป. ............. 
ชื่อ - สกุล........................................................................................................................   เลขท่ี .............. 
 

คร้ังท่ี ชื่องาน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะท้อนคิด  
ของ นร. 

การให้
ข้อมูล

ป้อนกลับ 

การ
สนับสนุน
ช่วยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ต่อยอด 
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แบบบันทึกสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียนรายห้อง (Summative Assessment) 

วิชา ………………………………………………………………………………………………………….  ชั้น ป. ........................ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ......... ชื่อหน่วย ............................................................................................................. 
การประเมินครั้งที่ ............ : ชื่องาน .............................................. 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมินระดับการพัฒนาสมรรถนะ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
    
    
    
    
    
    

 
 
หมายเหตุ  ในการประเมินฐานสมรรถนะ ผูเ้รียนสามารถประเมินซ้ำได้ทั้งการประเมินความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ของผู้เรียน      
              (Formative Assessment) และการประเมินสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียน (Summative Assessment)   

 
 3. การกำหนดการจัดการเรียนรู้ 

หลังจากที่ผู ้สอนกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เชิงสมรรถนะ  และหลักฐาน 
การเรียนรู้สำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา และหลักฐานการเรียนรู้สำหรับการประเมินสรุปผลการพัฒนาแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาควบคู่ไปด้วย 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรวิเคราะห์ผู้เรียนใน 3 ด้าน ดังนี้  
1) ด้านความพร้อมของนักเรียน ครูจำเป็นต้องประเมินความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ หรือระดับ 
ความเชี่ยวชาญในการแสดงสมรรถนะของนักเรียนก่อนว่า มีความพร้อมในระดับใด เพื่อต่อยอดให้สอดคล้อง
กับระดับการพัฒนา 2) ด้านความสนใจของนักเรียน พิจารณาได้จากแรงบันดาลใจ สำรวจความชอบ  
ความสนใจเพื่อจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน และ 3) ด้านข้อมูลลักษณะการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน เช่น จุดแข็งและข้อจำกัดในการเรียนรู้ ธรรมชาติและลีลาในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

 ข้อควรคำนึงในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของ
ความถนัด ความสนใจ เส้นทางการเรียนรู้ และรวมถึงจังหวะในการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อ  
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการเลือกทรัพยากรและสื่อในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การจัดบทเรียนและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้เร็ว - ช้า แตกต่างกัน  
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ผู้สอนควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะต้องการ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้อะไร แล้วจึงเริ่มคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มาเชื่อมโยงกับงาน  หรือ
สถานการณ์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด  

ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะเฉพาะซึ่งเป็น
การพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะไปด้วยกัน แตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่แยกพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ รวมทั้งยังไม่ได้จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะไปใช้ในชีวิต 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้สอนสามารถเลือกที่จะเริ่มที่การพัฒนา
ความรู้เชื่อมโยงกับทักษะ ความรู้เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ หรือคุณลักษณะเชื่อมโยงกับความรู้ หรือพัฒนา 
ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเชื่อมโยงกันก็ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้ 
หลังจากที่ผู ้เรียนมีสมรรถนะเฉพาะซึ ่งประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ และสมรรถนะหลัก 
ตามระดับพฤติกรรมแล้ว จึงจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกฝนนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ไปใช้ผ่านงาน 
หรือกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความชำนาญ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ ่งระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการฝึกฝนของผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องจัด 
การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย  เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  
แก่ผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  เมื่อผู้เรียนมีสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก 
ตามจุดประสงค์เชิงสมรรถนะข้อนั้น ๆ แล้ว ผู้เรียนก็พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามจุดประสงค์ 
เชิงสมรรถนะข้ออ่ืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยสรุป หน่วยการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี 
๓. สมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้อง (ตามระดับการพัฒนา) 
๔. สมรรถนะเฉพาะ (ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) 
๕. จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู้ 
๗. การจัดการเรียนรู้ 
๘. เกณฑ์การประเมิน 

จัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะเฉพาะ 

(ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อย่างเชื่อมโยงกัน) 

 

ฝึกฝนนำความรู้  
ทักษะ และคุณลกัษณะ 
ไปใช้ในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ 

ประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลกั 
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

พัฒนา
สมรรถนะอืน่

ต่อไป 
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ดังแสดงในภาพแผนต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) ระบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

  ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น การประเมินเป็นส่วนหนึ่งที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ การจัด 
การเร ียนรู ้ควบคู ่การประเมินเพื ่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เร ียนจึงเป็นระบบที ่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง  
ที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการประเมิน
ตลอดแนว ดังนี้ 
    1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ออกแบบการเรียนรู้ และออกแบบ            
การประเมิน  
          เป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
พิจารณาให้เหมาะสมตามสมรรถนะหลักและระดับสมรรถนะ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา/ ช่วงชั้น/ รายปี และ
สมรรถนะเฉพาะ โดยบ่งบอกระดับสมรรถนะที่นำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไประดับ
สมรรถนะจะมีการแบ่งให้เหมาะสมกับช่วงชั้น ซึ่งนำมากำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา/  ช่วงชั้น/ รายปี 
และสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กำหนดสมรรถนะเฉพาะจากความรู้และสมรรถนะที่เชื ่อมโยงกัน ซึ่งครูผู ้สอน
สามารถนำมาใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ได้ 
         หลังจากกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะแล้ว ครูผู้สอนดำเนินการออกแบบ              
การจัดการเรียนรู ้ และการประเมินไปพร้อมกัน กล่าวคือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้  ทั้งในลักษณะ              
หน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการเรียนรู ้ ตามดุลยพินิจของครูและความเหมาะสมกับความต้องการ           

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
 

สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง                      
(ตามระดับการพัฒนา) 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่เชื่อมโยงกัน) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

 

หลักฐานการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนรู ้
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี 
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ของผู้เรียน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที ่แสดงถึงการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้                   
เชิงสมรรถนะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือแสดงว่ามีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
สามารถพิจารณาได้จากหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  การออกแบบการประเมินควบคู ่ก ับการเรียนรู ้ควรให้ความสำคัญกับการประเมิน                 
เพ่ือความก้าวหน้าเมื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ได้แล้ว ครูสามารถกำหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมหลักฐาน
การเรียนรู้ดังกล่าวด้วยเครื่องมือและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณากิจกรรมการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมและ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงของ               
การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนที่จะไปถึงการทำผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงการมีสมรรถนะในตอนท้ายของการเรียนรู้ 
โดยครอบคลุมทุกช่วงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดง
พฤติกรรมบ่งชี้ได้ทันท่วงที  
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การเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนา 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  ; 

ก าหนดจุดประสงค์ ออกแบบ 
การเรียนรู้ และออกแบบการประเมิน 

จัดการเรียนรู้ควบคู่ 
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลัก 
และระดับสมรรถนะ 

ตีความและบันทึก
พฤติกรรมบ่งชี้ 

รายบุคคล 

ประเมินซ้ า 
ตามความต้องการ 

ได้รับ 
การสนับสนุน

ช่วยเหลือ 

พัฒนาต่อยอด 
ตามล าดับการเรียนรู้ 

ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา/ ช่วงชั้น/ รายปี 

ตามสมรรถนะเฉพาะ 

ผู้เรียนสะท้อนคิด 
และก ากับการเรียนรู้ 

วงจรของการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

ประเมินวินิจฉัย/
ศึกษาพ้ืนฐานเดิม 
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  2. วงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
       วงจรนี้สำคัญอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นกิจกรรมการประเมินที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้  
ในการจัดการเรียนรู้ครูสามารถเริ่มด้วยการประเมินวินิจฉัยเพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้เดิม หรือจุดอ่อนจุดแข็ง
ของผู้เรียนที่มีอยู่เดิมก่อนเรียน หรือการเรียนรู้ หรือสมรรรถนะเดิมก่อนเรียนของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ครูออกแบบ
การเรียนรู้ หรือปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหทมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้  
              จากนั ้นครูอธ ิบายเป้าหมายการเร ียนรู ้ให ้ผ ู ้เร ียนเข้าใจ ทั ้งจ ุดประสงค์การเ รียนรู้                        
เชิงสมรรถนะของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้/ ครั้ง รวมทั้งภาพความคาดหวัง
ของผลงาน หรือชิ้นงาน หรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องนำมาแสดงให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐาน
การประเมินการเรียนรู้ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนทั่วไปทุกคน และทำให้ผู้เรียนทราบเป้าหมายและเกิด
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
              หลังจากที่เข้าใจภาพความคาดหวังของการเรียนรู้ตรงกันแล้ว จึงเริ่มดำเนินการจัดการ
เรียนรู ้ควบคู ่การประเมินเพื ่อพัฒนา หมายความว่าในระหว่างการจัดการเรียนรู ้ ครูและผู ้เรียนติดตาม                  
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีการประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) ที่ใช้ทั้ง                
การประเมินโดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินความก้าวหน้าทำให้ได้หลักฐาน                
การเรียนรู้ที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นลำดับ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามความต้องการที่วิเคราะห์จากหลักฐานการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะกำกับติดตามการเรยีนรู้ 
ของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประเมินในช่วงท้ายของการเรียนรู้  
  ข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วงหรือจุดสำคัญ (Key Point)  
ควรได้รับการบันทึกลงในแบบแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ครู ผู ้เรียน หรือผู้เกี ่ยวข้อง  
เห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู หรือผู้เกี ่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ 
ของผู้เรียนจากพัฒนาการที่เห็นได้ และผู้เรียนกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเองจากการได้เห็นเส้นทาง 
การเรียนรู้ของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  
            หากผู ้เรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในระหว่างทางอย่างเหมาะสม และเมื ่อต้อง
ประเมินสรุปผล (Summative Assessment) เพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 
ผู้เรียนจะสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ แต่หากผู้เรียนยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน หรือชิ้นงาน โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และ
ประเมินซ้ำได้ หรือแม้กระทั่งผู้เรียนที่บรรลุสมรรถนะแล้ว หากต้องการต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุใน
ระดับท่ีสูงขึ้นก็สามารถทำได้  
 เช่นเดียวกับการประเมินความก้าวหน้า ข้อมูลการประเมินสรุปผลควรได้รับการบันทึก 
เพื ่อให้เห็นระดับการบรรลุสมรรถนะของผู ้เร ียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ต ่าง ๆ และสามารถรวม                                             
เป็นแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนได้ ซึ่งหากต้องการให้มีความละเอียดสามารถนำข้อมูลการประเมินความก้าวหน้า 
มาใส่ในแฟ้มสะสมงานได้ด้วย 
 3. การพัฒนาต่อยอด  
 เมื่อผู้เรียนมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว จะพัฒนาต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์        
การเรียนรู้อื่นต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการจัด              
การเรียนรู้และการประเมิน และวงจรการปฏิบัติการประเมินเพื ่อการเรียนรู้ควบคู่การเรียนรู ้ เป็นวงจร
ต่อเนื่องกัน ทำให้การเรียนรู้เกิดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลต่อไป  
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8. การประเมินการเรียนรู้ 
 

 การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งอยู่
บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที ่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัด 
อิงเกณฑ์ ประเมินความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู ้เรียนพร้อมตามศักยภาพของตนเอง ผู ้เรียน 
ได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของตนเองที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลั บในการ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนสามารถเลื่อนระดับการพัฒนาได้ (Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือ
ร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ (Mastery) ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะขั้นถัดไป 

 การประเมินบูรณาการอยู่ในการเรียนรู้ การประเมินไม่เน้นที่ปลายทางของการจัดการเรียนรู้ แต่ให้
ความสำคัญระหว่างทางของการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะ 
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา 
และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียน และธรรมชาติของศาสตร์  

การประเมินเพื่อพัฒนา 

 การประเมินเพื ่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
การสอนและการเรียนรู้ มีการเก็บรวบรวมหลักฐาน วิเคราะห์ แปลความหมาย และใช้สารสนเทศในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน และใช้ในการปรับการเรียนการสอนอย่างทันท่วงที 
และต่อเนื่อง 

 การประเมินเพื่อพัฒนาให้ความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และเจตคติ และสมรรถนะหลักซึ ่งเน้นกระบวนการ ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู ้ การประเมินเพื ่อพัฒนา 
มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยใช้ระดับสมรรถนะเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ระดับที่สูงขึ้น  

 การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
โดยเก็บรวบรวมหลักฐานและเทียบกับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment 
Rubric) เพ่ือระบุความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนกับผลงาน หรือ
ความสำเร็จที่ผ่านมาของตนเอง ให้ข้อมูลป้อนกลับที่อธิบายจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
สำหรับกิจกรรมในอนาคตที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างแม่นยำในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผน
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เป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในลำดับต่อไป และให้การสนับสนุนช่วยหลือรวมทั้งชิ้นงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานะและความต้องการของผู้เรียน ชิ้นงานของผู้เรียนสะท้อนการใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงพัฒนางานของผู้เรียน  

 ในระหว่างบทเรียน ผู้เรียนควรได้รับข้อมูลป้อนกลับทางวาจาหรือทางการเขียนเกี่ยวกับความรู้  
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ (ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ และผลลัพธ์   
การเรียนรู้ ในช่วงชั้นและในชั้นปีนั้น) ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้อื่นที่ทำงานในด้านการเรียนรู้
และการศึกษาควรให้ข้อมูลป้อนกลับตลอดปีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน  

 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและโอกาสในการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเองและเพื ่อนอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู ้ และ           
เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง  

 เครื่องมือสำคัญในการประเมินเพ่ือพัฒนาคือแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงเป็นบันทึกของการเรียนรู้และบรรจุ
ชิ ้นงานของผู้เรียน รวมทั้งผลการวิเคราะห์และข้อมูลป้อนกลับของชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานอาจจัดทำ    
ตามสาระการเรียนรู้และสมรรถนะหลัก เพ่ือเอ้ือต่อการติดตามความก้าวหน้าและการใช้สารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การประเมินสรุปผล 

 การประเมินเพื่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื่อทำการตัดสินใจ  
ในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล    
ได้มาจากการประเมินเพื่อพัฒนา โดยพิจารณาหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีบทบาทของการประเมิน
เพ่ือพัฒนา เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อผู้เรียน
พร้อมหรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา เพ่ือสะท้อน
ภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
ระดบัการพฒันา 10 ระดับของสมรรถนะหลัก 6 ดาน
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1. สมรรถนะดานการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 

 นิยาม  

  การรู จ ัก รัก เห็นคุณคาในตนเองและผู อื ่น การพัฒนาปญญาภายใน ตั ้งเปาหมายในชีวิต 
และกำกับตนเองในการเรียนรูและใชชีวิต การจัดการอารมณและความเครียด รวมถึงการจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟนคืนสูสภาวะสมดุล (Resilience) เพ่ือไปสูความสำเร็จของเปาหมายในชีวิต มีสุขภาวะทีดี่และ
มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดดี   

 องคประกอบ 
   1. การเห็นคุณคาในตนเอง : การรูจัก รัก เห็นคุณคาในตนเอง รูจุดเดน ขอจำกัด ความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติและเคารพสิทธิ
ตนเองและผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 
 2. การมีเปาหมายในชีวิต : การตั้งเปาหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองใหไปสูเปาหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี   
 3. การจัดการอารมณและความเครียด : การรับรู เขาใจ รูเทาทัน อารมณ ความรูสึก ความคิด 
และความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เขาใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ ความรูสึก และ
ความคิดของตนเอง  
 4. การจัดการปญหาและภาวะวิกฤต : การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปญหาและภาวะ
วิกฤต สามารถฟนคืนสูสภาวะสมดุลได สามารถเตรียมการ ปองกัน และแกไข เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน   
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ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

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

1 
รูจักตนเอง (Knowing Self) ทางดานกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวัน

ของตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความรูสึกพ้ืนฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน 

ทางสังคมภายใตการดูแลของผูอ่ืน 
เริ่มตน    

2 
รูจักตนเองในจุดเดน จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู

และจัดการอารมณและความรูสึกพ้ืนฐาน รูถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม

ภายใตการดูแลของผูอ่ืน ตระหนักรูในสถานการณที่เปนปญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
รูจักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรูและ

จัดการอารมณและความเครียด แยกแยะส่ิงถูกผิด หลีกเล่ียงการนำพาตัวเองเขาไปสูภาวะเส่ียง

ตามคำแนะนำ อดทนตอปญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน  
สามารถ เริ่มตน   

4 
รูจักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู 

และจัดการอารมณและความเครียด ตระหนักรูผิดชอบชั่วดี จัดการปญหาชีวิตประจำวัน 

และการเรียนตามคำแนะนำ พรอมเผชิญและยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
มีมโนทัศนเก่ียวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกตอง สามารถตัดสินใจและมุงมั่นที่จะจัดการ

ส่ิงที่จำเปนสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความเครียด  

ละเวนการกระทำที่ไมควรทำ รูทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ จัดการปญหาชีวิตประจำวัน 

และการเรียนตามคำแนะนำ  

 สามารถ เริ่มตน  

6 
มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเก่ียวกับ

ชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองใหไปสูเปาหมาย รับรูและจัดการอารมณ

และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

และสามารถฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับ

ตนเองใหลงมือทำตามแผนเก่ียวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรูและจัดการอารมณ 

และความเครียด แสดงออกตามความเชือ่และจุดยืนของตัวเอง แกไขปญหา มคีวามรับผิดชอบ 

ในผลของการกระทำของตนเอง และฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

 

 

สามารถ เริ่มตน 

8 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองใหลงมือทำตามแผนเก่ียวกับชีวิต 

และการเรียนของตนเอง และสะทอนความกาวหนาของตนเอง รูทันและจัดการอารมณ 

และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนปองกันปญหา

และความเส่ียง และฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ตองการจะเปน มองเห็นขอจำกัดและแนวทาง 

การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยม และความเชื่อของตนเอง 

ตามแผนพัฒนาตนเอง รูทันและจัดการอารมณและความเครียด และสามารถฟนคืน 

จากสภาพปญหาไดดวยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต   

  

 

สามารถ 

10 
มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเปนอยู มุงมั่นเพ่ือความสำเร็จแมตองเผชิญความทาทายที่เขามา 

ในชีวิต รูทันและจัดการอารมณและความเครียด สามารถสรางมุมมอง คานิยมใหม ใหกับตนเอง 

และสามารถฟนคืนจากสภาพปญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  
   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบงชี้ตามระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบงชี ้

1. การเห็นคณุคา 
ในตนเอง 

2. การมีเปาหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ
และความเครยีด 

4. การจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต 

1 รูจักตนเอง (Knowing Self) ทางดานกายภาพ 
ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความรูสึก
พ้ืนฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใตการดูแลของผูอ่ืน 
 

- บอกความชอบ ความสนใจ 
และเพศสภาพของตนเองได 

 

- ทำกิจวัตรประจำวัน  
ท้ังการเรียน เลน กิน  
ชวยทำงาน พักผอน ใชเงิน
อยางพอดี ภายใต
คำแนะนำของผูอ่ืน 

- บอกและเรียกอารมณ 
และความรูสึกพ้ืนฐาน 
ของตนเองท้ังทางบวกและ
ทางลบ 

- ปฏิบัติตนตามขอตกลงของ
สังคม 

- บอกทางเลือกและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

2 รูจักตนเองในจุดเดน จุดควรพัฒนา มีวินัย 
ในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู
และจัดการอารมณและความรูสึกพ้ืนฐาน รูถูกผิดใน
การปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน 
ทางสังคมภายใตการดูแลของผูอ่ืน ตระหนักรู 
ในสถานการณท่ีเปนปญหาในชีวิตประจำวัน 
 

- บอกสิ่งท่ีตนและเพ่ือน 
ทำไดดี  

 

- สามารถควบคุมตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ภายใตการดูแล
ของผูอ่ืน 

- บอกสถานการณท่ีทำใหเกิด
อารมณและความรูสึก
พ้ืนฐาน 

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ
กับอารมณ และความรูสึก
ของตนเอง 

- ระบุทางเลือกท่ีอาจกอใหเกิด
ปญหาในกิจวัตรประจำวัน 

- บอกไดวาสถานการณใด
เปนปญหาและเกิดจาก
สาเหตุใด  

3 
(จบ ป.3) 

รูจักความสามารถของตนเอง มีวินัย 
ในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู
และจัดการอารมณและความเครียด แยกแยะสิ่ง
ถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเขาไปสูภาวะ
เสี่ยงตามคำแนะนำ อดทนตอปญหาใน
ชีวิตประจำวันและการเรียน  

- ระบุความสามารถของตนเอง
และเพ่ือนได 

- บรรยายกิจกรรม/ งาน 
ท่ีตนเองและเพ่ือน 
อาจตองการความชวยเหลือ 
เพ่ือทำใหสำเร็จ 

 

- สามารถควบคุมตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจำวัน ภายใต 
การติดตามของผูอ่ืนบาง 

- แสดงออกถึง 
การควบคุมอารมณ 
และความรูสึกพ้ืนฐาน 
ท่ีเกิดขึ้น  

- สามารถรับรูไดถึงสถานการณ
ท่ีเปนปญหาหรือกอใหเกิด
ปญหา 

- บอกผลของทางเลือก 
ท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในแงบวกและแงลบกับ
ตนเองและผูอ่ืน  
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบงชี ้

1. การเห็นคณุคา 
ในตนเอง 

2. การมีเปาหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ
และความเครยีด 

4. การจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต 

4 รูจักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแล
จัดการชีวิตประจำวันของตนเองรับรูและจัดการ
อารมณและความเครียด ตระหนักรูผิดชอบชั่วดี 
จัดการปญหาชีวิตประจำวันและการเรียน 
ตามคำแนะนำ พรอมเผชิญและยอมรับปญหา 
ท่ีเกิดขึ้น 

- เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะ 
กับตนเอง 

- ยอมรับความแตกตาง 
ในความชอบ ความสนใจ 
และเพศวิถีของผูอ่ืน 

- สามารถควบคุมตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอยางสม่ำเสมอ  

- บอกระดับความรุนแรง 
ของอารมณ และความรูสึก
ทางลบ 

- สามารถสื่อสาร 
ขอความชวยเหลือ 
ในการจัดการความเครียด 

 

- บอกผลกระทบของทางเลือก
ท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในแงบวกและแงลบ 
กับตนเองและผูอ่ืน  

- ระบุสถานการณท่ีเพ่ือน 
มีแรงกดดันตอการตัดสินใจ
ของตนเอง 

- ใชทางเลือกและรับผิดชอบ
ในผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 

 
 

5 
(จบ ป.6) 

มีมโนทัศนเกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept)  
ท่ีถูกตอง สามารถตัดสินใจและมุงม่ันท่ีจะจัดการ
สิ่งท่ีจำเปนสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง           
รับรูและจัดการอารมณและความเครียด ละเวน 
การกระทำท่ีไมควรทำ รูทันการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น จัดการปญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ  
 
 

- บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง 
และสิ่งทาทายของตนเอง 
ในดานวิชาการ 
สถานการณทางสังคม 

- บรรยายทักษะและ 
ความสนใจของตน 
ท่ีตองการพัฒนา 

- กระตือรือรนและเกาะติด
กับงาน และการเรียน 
ของตนเอง  

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ
อารมณ และความรูสึก 

- บอกกลวิธีในการควบคุม
หรือบรรเทาความเครียด  

- บรรยายขอบเขตของอารมณ
และสถานการณท่ีเปน
สาเหตุของอารมณและ
ความเครียด 

 

- บอกความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น ท่ีสงผลตอการ
ดำเนินชีวิต 

- สามารถสะทอนผล 
ของทางเลือกท่ีมีตอตนเอง
และผูอ่ืน ในมิติของ
ประโยชน ความเปนธรรม 
หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบงชี ้

1. การเห็นคณุคา 
ในตนเอง 

2. การมีเปาหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ
และความเครยีด 

4. การจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต 

6 มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) 
สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิต 
และการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเอง 
ใหไปสูเปาหมาย รับรูและจัดการอารมณ 
และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง 
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและสามารถ
ฟนคืนจากสภาพปญหาเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต 
ตามคำแนะนำ  

- บอกคุณลักษณะทางบวก 
จุดยืน และความเชื่อของ
ตนเอง 

- แสดงออกถึงความเชื่อ 
ทางบวกในความสามารถ 
ของตัวเองท่ีจะประสบ
ความสำเร็จ 

- มีสวนรวมต้ังคำถาม 
อยางกระตือรือรน 

 

- บอกเปาหมายและแนวทาง
ในการไปสูเปาหมายชีวิต 
และการเรียนของตนเอง 

- จัดการเวลา ใชทรัพยากร
และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ท่ีจะนำไปสูเปาหมาย  

 
 

- บอกวิธีการในการจัดการ
ความเครียด อารมณ 
และความรูสึกทางลบ 

- แสดงออกถึงความสามารถ
ในการจัดการสถานการณ 
ท่ีเปนสาเหตุของความเครียด 

- ระบุความหลากหลาย 
ของปญหาและการตัดสินใจ 
ท่ีมีผลตอชีวิตของตนเอง 

- อธิบายลักษณะของ
สถานการณท่ีปลอดภัย 
และไมปลอดภัย รวมถึง
ความปลอดภัยทางออนไลน
และภัยพิบัติ 

- สามารถเผชิญกบัความผิดหวัง
หรือความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

7 
(จบ ม.3) 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิด 
แบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับตนเอง
ใหลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียน 
ของตนเอง รับรูและจัดการอารมณและความเครียด 
แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง 
แกไขปญหา มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำ
ของตนเอง และฟนคืนจากสภาพปญหาเม่ือเผชิญ
ภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

- มีความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง  
- เขารวมกิจกรรมใหม ๆ  

ท่ีไมคุนเคย 
- ยอมรับคำวิจารณหรือ 

ความไมรูของตนเอง 
- แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อ

และจุดยืนของตนเอง 

- แสดงออกถึงความสามารถ
ท่ีจะริเริ่มสรางสรรคและ
ทำงานดวยตัวเอง 

- ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินการตามขั้นตอน  

 

- ตระหนักและสื่อสารอารมณ
ไปยังผูอ่ืนอยางเหมาะสม 

- สามารถบอกกลวิธี 
ในการสงเสริมสุขภาวะ 
ทางจิตของตน  

- ยอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
จากการกระทำหรือ
ทางเลือกในการแกปญหา 

- บอกวิธีฟนคืนจากภาวะวิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบงชี ้

1. การเห็นคณุคา 
ในตนเอง 

2. การมีเปาหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ
และความเครยีด 

4. การจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต 

8 มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเอง
ใหลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียน 
ของตนเอง และสะทอนความกาวหนาของตนเอง 
รูทันและจัดการอารมณและความเครียด  
มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง 
วางแผนปองกันปญหาและความเสี่ยง และฟนคืน
จากสภาพปญหาเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต  

- แสดงออกถึงความเชื่อ
ทางบวกในความสามารถ 
ของตนเองท่ีจะประสบ
ความสำเร็จ 

- ประเมินจุดแข็งและ
ขอจำกัดของตนเอง 
ท่ีจะประสบความสำเร็จได 

- ยอมรับขอผิดพลาด 
วาเปนสวนหนึ่งของ 
การเรียนรู  

- สะทอนกระบวนการและ
ผลลัพธของการต้ังเปาหมาย 
และปรับใชเพ่ือไปสู
ความสำเร็จ 

- สรุปไดวาความคิด อารมณ 
และความเครียด มีผลตอ
พฤติกรรมอยางไร 

- บงชี้กลวิธีในการปรับ 
กรอบความคิดและ
พฤติกรรมของตนเอง 

- ประเมินสถานการณ 
ความเสี่ยงหรือปญหา 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

- บอกแนวทางการแกปญหา
ใหตนเองอยูในภาวะสมดุล
เม่ือเผชิญสถานการณวิกฤต 

- ริเริ่มแนวทางในการแกปญหา
หรือความเสี่ยง  

9 
(จบ ม.6) 

มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self)  
ท่ีตองการจะเปน มองเห็นขอจำกัดและ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม และความเชื่อ 
ของตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง รูทันและ 
จัดการอารมณและความเครียด และสามารถฟนคืน
จากสภาพปญหาไดดวยตนเองเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต   
 

- บอกลักษณะของบุคคล 
ท่ีตองการยึดเปนแบบอยางได 

- มีภาพอนาคตของตนเอง 
ท่ีตองการพัฒนาไปใหถึง 

- ระบุขอจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง 

- สรางแบบจำลอง
ความสามารถท่ีจะนำมาใช
เพ่ือเอาชนะอุปสรรค  

- เลือกเครื่องมือท่ีจำเปน 
เพ่ือปรับใชในการทำงาน 
ใหเสร็จสมบูรณ 

- แสดงออกถึงกลวิธี 
ในการจัดการอารมณ 
และความเครียด  

- มองเห็นประโยชน 
จากความเครียด 
ระดับเล็กนอย  

- สามารถปรับกรอบความคิด 
และพฤติกรรมของตนเอง
เพ่ือใหมีสุขภาวะทางจิต 
และทางกาย 

 

- ใชมุมมองท่ีหลากหลาย 
ในการบงชี้ปญหาและ 
การแกปญหา 

- ริเริ่มและสรางทางเลือกใหม 
ท่ีหลากหลาย ในการแกปญหา
ในภาวะวิกฤต 

- อธิบายแนวทางและวิธีการ
แกปญหาของตนเองกลับสู
ภาวะสมดุลไดเม่ือเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบงชี ้

1. การเห็นคณุคา 
ในตนเอง 

2. การมีเปาหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ
และความเครยีด 

4. การจัดการปญหาและ
ภาวะวิกฤต 

10 มีความสุขกับชีวิตท่ีตนเองเปนอยู มุงม่ัน 
เพ่ือความสำเร็จแมตองเผชิญความทาทายท่ีเขามา
ในชีวิต รูทันและจัดการอารมณและความเครียด 
สามารถสรางมุมมอง คานยิมใหม ใหกับตนเอง  
และสามารถฟนคืนจากสภาพปญหาเม่ือเผชิญ
ภาวะวิกฤต 

- บรรยายลักษณะการใชชีวิต
ท่ีมีความสุขของตนเอง 

 

- ตั้งเปาหมายการใชชีวิต 
ท่ีมีความสุขของตนเอง 

- บอกสิ่งจำเปนท่ีจะใช 
เพ่ือเอาชนะความทาทาย
หรืออุปสรรคท่ีเขามา 
ในชีวิต 

- แสดงออกถึงความตั้งใจ 
รับผิดชอบ เพียรพยายาม  
ท่ีจะทำตามเปาหมายชีวิต
ของตนเอง   

- สามารถจัดการกับอารมณ 
ความรูสึกทางลบและ
ความเครียดไดอยาง
เหมาะสม 

- ตระหนักและเขาใจอารมณ 
ความรูสึกของผูอ่ืน 

- รับฟงและแสดง 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนได 

- อธิบายแนวทางและวิธีการ
แกปญหาของตนเองกลับสู
ภาวะสมดุลไดเม่ือเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 

- สามารถใชแนวทาง/ วิธีการ
แกปญหาของตนเองกลับสู
ภาวะสมดุลไดเม่ือเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 
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อภิธานศัพท 

มโนทัศนเกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) หมายถึง ความคิดหรือการรับรูเกี่ยวกับตนเองวามีลักษณะ
ประจำตัว ความรู ความสามารถ เจตคติ ที่ตนเองเชื่อวาเปนสิ่งที่อธิบายตัวตนของตนวาเปนใคร เปนอะไร  
เปนอยางไร ซึ่งอาจตรงหรือไมตรงกับขอเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนมองตนเอง 

ปญหาและภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณที่ไมปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจเกิดจาก 
การสะสมทางอารมณและหรือความรู สึก หรือเกิดขึ ้นอยางฉับพลัน ซึ ่งบุคคลไมสามารถคาดการณหรือ 
ควบคุมไดโดยการเผชิญสถานการณหรือเหตุการณสงผลกระทบตอพฤติกรรม อารมณ และความรู สึก 
อยางรุนแรง 

การฟนคืนสูสภาวะสมดุล หมายถึง ความเขมแข็งในการกลับคืนสูการใชชีวิตตามปกติ หลังจากเผชิญ
ปญหาหรือภาวะวิกฤต  

อารมณและความรูสึกพื้นฐาน หมายถึง อารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เชน หิว รอน ดีใจ 
เสียใจมีความสุข กังวล สงสัย ต่ืนเตน เปนตน 

กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของแตละคน 
ที่มีความยืดหยุ น รักในการเรียนรู  พัฒนาตนเอง เชื ่อวาปญหาและอุปสรรคเปนสวนหนึ่งที ่สำคัญของ
กระบวนการเรียนรู และทุกคนมีความสามารถหรือสติปญญาของบุคคลสามารถพัฒนาไดตลอดเวลา 

คานยิมใหม หมายถึง ความคิดและความเช่ือใหม ๆ ที่มีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต 
ใหแตกตางจากการปฏิบัติแบบเดิม ทั้งน้ี คานิยมใหม อาจเกิดจากการต้ังคำถามกับสถานการณปจจุบัน  
รวมมือกันและคิดแกไขปญหาโดยใชวิธีการคิดนอกกรอบ 
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2. ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)  
  

นิยาม 

สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และตัดสินใจอยางมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอยางรอบดาน โดยใช

คุณธรรมกำกับการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลดวยความเขาใจถึง

ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยูรวมกันอยางเปนระบบ ใชจินตนาการและความรูสรางทางเลือกใหม เพ่ือ

แกปญหาที่ซับซอนไดอยางมีเปาหมาย 

องคประกอบ 
1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC)  หมายถึง กระบวนการคิด 

ที่พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล มีจุดประสงคเพื่อตัดสินวาสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยมีหลักฐาน

สนับสนุนซึ่งเปนผลมาจากการตีความ ประเมิน วิเคราะห สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 

กฎเกณฑ หรือบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลที่รวบรวมหรือขอมูลจากการสังเกต ประสบการณ การใชเหตุผล 

การสะทอนคิด การสื่อสาร และการโตแยง นำไปพิจารณารวมกับขอมูลดานอื่น ๆ เชน ความเหมาะสม 

ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม คานิยม ความเช่ือและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดที ่มองเห็น

ภาพรวมโครงสรางทั้งหมดที่เชื ่อมโยงสัมพันธกันเปนหนึ่งเดียวกันอยางเปนระบบ ภายใตบริบท/ปจจัย 

ของสิ่งแวดลอมที่เกิดสถานการณนั้น ๆ  โดยมองสถานการณใหลึกลงไปกวาเหตุการณที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผน

หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น เห็นรากเหงาของสถานการณและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น ๆ จนเกิด

ความเขาใจอยางลึกซึ้งในสถานการณนั้น นำไปสูการออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจำลองความคิด ทำนาย

ผลลัพธของการแทรกแซงระบบ และประเมินระบบได 

3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง กระบวนการคิดที่หลากหลาย 

ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาตอยอดความคิด เพื่อการแกปญหาหรือสรางทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ 

การสรางความกาวหนาในความรู หรือการแสดงออกอยางสรางสรรค โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพื้นฐาน

ดานการคิดริเริ่ม คิดคลอง คิดยืดหยุน คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อใหได

สิ่งใหมที่ดีกวา แตกตางไปจากเดิม มีประโยชน และมีคุณคาตอตนเอง ผูอื่น และสังคมมากกวาเดิม ซึ่งสิ่งใหม

ในที่นี้อาจเปนการปรับหรือประยุกตสิ่งเดิมใหอยูในรูปแบบใหม หรือเปนการตอยอดจากสิ่งเดิม หรือเปนการ

ริเริ่มสิ่งใหมขึ้นมาทั้งหมด 

4. การคิดแกปญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช 

ในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการกำหนดปญหา เขาใจเหตุและผลของปญหา วางแผน 

การแกปญหาโดยรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการ

แกปญหาที่ดีที่สุด ดำเนินการแกไขปญหาตามแผนที่วางไวอยางเปนลำดับขั้นตอน เก็บ และวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับการแกไข 
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ระดับสมรรถนะการคิดขัน้สูง 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
ตั้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวสถานการณ หรือปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือทรัพยากร สรุปขอมูล และเสนอ

แนวทางแกปญหาอยางงายได สามารถจินตนาการและเสนอความคิดไดอยางอิสระ ตลอดจนสามารถ

ผลิตผลงานอยางงายโดยอาศยัตนแบบ 

เร่ิมตน    

2 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือปรากฏการณ

ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธของสิ่งที่เกี ่ยวของกับปรากฏการณหรือ

สถานการณนั้น ๆ ได สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือทรัพยากร สรุปขอมูล และเสนอ

แนวทางแกปญหาอยางงายได พรอมแสดงเหตุผลและประเมินความเหมาะสมของคำตอบ สามารถ

จินตนาการและเสนอความคิดไดอยางคลองแคลว หลายประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจน

สามารถผลิตผลงานอยางงายโดยอาศัยตนแบบ 

กำลัง

พัฒนา 
   

3 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธของสิ่งที่เกี ่ยวของกับปรากฏการณหรือ

สถานการณนั้น ๆ ได สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูลหรือทรัพยากร แปลความหมายขอมูล

ดวยหลักฐานเชิงประจักษ และสรุปขอมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทาง

แกปญหาอยางงายได พรอมแสดงเหตุผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการ

แกปญหา สามารถจินตนาการและเสนอความคิดไดอยางคลองแคลว หลากหลาย โดยใชความคิด 

ที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัยตนแบบ 

สามารถ เร่ิมตน   

4 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาอยางงายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว สถานการณ หรือปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุความสัมพันธของสิ่งที่เกี่ยวของกับปรากฏการณหรือสถานการณ

นั ้น ๆ ได สามารถวางแผนและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

แปลความหมายขอมูลดวยหลักฐานเชิงประจักษ และสรุปขอมูล พรอมทั้งประเมินความถูกตอง 

และขอจำกัดของขอมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแกปญหาอยางงายได 

สามารถจินตนาการและเสนอความคิดไดอยางคลองแคลว หลากหลาย โดยใชความคิดที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม   

เหนือ

ความ

คาดหวัง 

กำลัง

พัฒนา 
  

5 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาที่ซับซอน จากการสังเกตสิ ่งตาง ๆ สถานการณ หรือปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล เพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื่อถือ 

พรอมนำเสนอและเปรียบเทียบขอสรุปที่เหมือนหรือแตกตางกับขอสรุปของตน สามารถพัฒนา

ชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใชความคิดที่แปลกใหม ที่ไมซ้ำใครหรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม วิเคราะห

องคประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อสรางแบบจำลองอยางงาย 

 

สามารถ เร่ิมตน  

6 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณหรือ

ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน  ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถ

วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปรียบเทียบ

แหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  วิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล ลงขอสรุปไดอยางถูกตอง 

นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน  

และสามารถปรับปรุงขอสรุปของตนตามขอมูลและหลักฐานใหมสรางแบบจำลองเพื ่อแสดง

โครงสรางของปญหาหรือสถานการณได พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใชความคิดที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม ใหเหมาะสมตอการใชงานจริง    

 

เหนือ

ความ

คาด 

หวัง 

กำลัง 

พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการคิดขัน้สูง (ตอ) 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

7 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณ
หรือปรากฏการณในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยี เลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลงขอมูล
และขอเท็จจริงได สามารถลงขอสรุปไดอยางถูกตอง เปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตาง
หรือตรงกันขามกับขอสรุปของตนโดยใชเหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุง
ขอสรุปของตนตามขอมูลและหลักฐานใหม สรางแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสรางของปญหาหรือ
สถานการณได พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร  
หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานจริง 

 

 

สามารถ เร่ิมตน 

8 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณ
หรือปรากฏการณในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถามวาสามารถสำรวจตรวจสอบไดหรือไม ระบุ
สาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธ ีการเก ็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหข อมูลเพื ่อสร างขอสรุปที ่แม นยำ 
และนาเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ
และประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน โดยใชเหตุผลและหลักฐาน 
ที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงขอสรุปของตนตามขอมูลและหลักฐานใหม สรางแบบจำลอง
ความคิด เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใชในการออกแบบระบบได สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอ
การใชงานจริง 

  

เหนือ

ความ

คาดหวัง 

กำลัง 

พัฒนา 

9 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณ
หรือปรากฏการณในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไมคาดคิดมากอน เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ประเมิน
คำถามวาสามารถสำรวจตรวจสอบไดหรือไม ระบุสาเหตุของปญหา สามารถแยกปญหาเปน
ปญหายอย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล พรอมทั้งประเมินความถูกตอง วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื่อถือ 
เปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได ประเมินผลกระทบของปญหาโดยใชวิธีการที่เหมาะสม
และครอบคลุมทุกมิติ นำเสนอขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือ
ตรงกันขามกับขอสรุปของตน โดยใชเหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุง
ขอสรุปของตนตามขอมูลและหลักฐานใหม สามารถสรางแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด
ที่ใชในการออกแบบการแกปญหา สามารถทำนายผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปจจัยอื่นเขามา 
ในระบบ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนา
ตอยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานจริง  เขียนสะทอนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู 

  

 

สามารถ 

10 

ตั้งคำถามหรือระบุปญหาหรือสถานการณที่ยากและซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณ
หรือปรากฏการณในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไมคาดคิดมากอน เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและหา
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รวมทั้งประเมินคำถามวาสามารถสำรวจตรวจสอนไดหรือไม ระบุ
สาเหตุของปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งประเมินความถูกตองและขอจำกัดของขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเพื ่อสรางขอสรุปที่แมนยำและนาเชื ่อถือรวมทั ้งพิจารณาขอจำกัดของการ
วิเคราะหและตีความหมายขอมูล สามารถเปรียบเทียบแหลงขอมูลและขอเท็จจริงได นำเสนอ
ขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินขอสรุปที่แตกตางหรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน  
โดยใชเหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงขอสรุปของตนตามขอมูลและ
หลักฐานใหม สรางแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด ทำนายหรือประเมินผลลัพธ พัฒนาชิ้นงาน 
วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมให
เหมาะสมตอการใชงานจริงและสงผลดีตอสังคม เขียนสะทอนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู และระบุสิ่งที่ตองสิ่งที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
พัฒนาสังคม 

   

เหนือ

ความ

คาดหวัง 
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       พฤติกรรมบงชี้ตามระดับสมรรถนะการคิดขัน้สงู 
 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

1 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาอยางงาย

จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว

สถานการณ หรือปรากฏการณใน

ชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก 

สำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูล

หรือทรัพยากร สรุปขอมลู และ

เสนอแนวทางแกปญหาอยางงาย

ได สามารถจินตนาการและเสนอ

ความคิดไดอยางอิสระ ตลอดจน

สามารถผลิตผลงานอยางงายโดย

อาศัยตนแบบ 

- สรุปความเขาใจของ

ตน เกี่ยวกับเรื่องน้ันได  

จากการต้ังคำถาม การ

ฟง/ อานขอมูล

เรื่องราว 

  - อธิบายเหตุผล 

  ในการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ 

  ในชีวิตประจำวัน 

  ของตน 

 

- อธิบายองคประกอบ 

ที่เก่ียวของกับ

สถานการณ 

ที่สามารถสังเกตได

อยางชัดเจน  

และอธิบาย

ความสัมพันธ

ระหวาง

องคประกอบ  

โดยการพูด เขียน 

  แผนภาพหรือ 

  แผนผัง วาดภาพ  

  เคลื่อนไหวรางกาย 

 

 

 

 

- บอกเลาความคิดของ

ตนเองหรือจินตนาการ 

  ทีแ่ปลกใหม 

  ไปจากสิ่งรอบตัว ไดหลาย

ความคิดและรวดเร็ว 

 - ทำผลงานที่เปนช้ินงาน

โดยอาศัยตนแบบ และ/

หรือ แตกตางจาก

ตนแบบ ภายใตเงื่อนไข

งาย ๆ   ใหรายละเอียด

ของงานหรือความคิด

อยางงายได 

- ระบุปญหา  อยางงาย  

  อธิบายลักษณะของปญหา 

ออกแบบวิธีแกปญหา 

  และลงมือแกปญหา 

  ดวยตนเองจนปญหาไดรับ

การแกไขภายใตคำการ

ดูแลของผูใหญ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

2 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาอยาง

งายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว สถานการณ หรือ

ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน 

สังเกต จำแนก หรือระบุ

ความสัมพันธของสิ่งที่เกี่ยวของ

กับปรากฏการณหรือสถานการณ

น้ัน ๆ ได สามารถสำรวจ วางแผน 

รวบรวมขอมูลหรือทรัพยากร 

สรุปขอมูล และเสนอแนวทาง

แกปญหาอยางงายได พรอมแสดง

เหตุผลและประเมินความ

เหมาะสมของคำตอบ สามารถ

จินตนาการและเสนอความคิดได

อยางคลองแคลว หลายประเภท

และหลายทศิทาง ตลอดจน

สามารถผลิตผลงาน 

อยางงายโดยอาศัยตนแบบ 

- สรุปความเขาใจของ

ตน และแสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัเรื่อง

น้ันได จากการต้ัง

คำถาม การฟง/ อาน

ขอมูลเรื่องราว 

  - อธิบายเหตุผล 

  ในการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ ใน

ชีวิตประจำวันของตน 

 

 

 

- อธิบายองคประกอบ 

ที่เก่ียวของกับ

สถานการณ 

ที่สามารถสังเกตได

อยางชัดเจน  

และอธิบาย

ความสัมพันธ

ระหวาง

องคประกอบ  

โดยการพูด เขียน 

  แผนภาพหรือแผนผัง 

วาดภาพ เคลื่อนไหว

รางกาย 

 

 

 

- บอกเลาความคิดของ

ตนเองหรือจินตนาการ 

  ทีแ่ปลกใหม 

  ไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยาง

หลากหลาย 

  และรวดเร็ว 

  ในเวลาที่กำหนด 

- ทำผลงานที่เปนช้ินงาน

หรือวิธีการโดยอาศัย

ตนแบบ และ/หรือ 

แตกตางจากตนแบบ 

ภายใตเง่ือนไขงาย ๆ  

  ใหรายละเอียด 

  ของงานหรือความคิด

อยางงายได และสามารถ

นำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

 

- ระบุปญหา 

  อยางงาย  

  หาสาเหตุของปญหาและ

วิธีการแกไขปญหา 

ออกแบบวิธีแกปญหา 

  และลงมือแกปญหา 

  ดวยตนเอง 

  จนปญหาไดรับการแกไข   

  ภายใต 

  การแนะนำ 

  ของผูใหญ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

3 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาอยาง

งายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว สถานการณ หรือ

ปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก 

หรือระบุความสัมพันธของสิ่งที่

เกี่ยวของกับปรากฏการณหรือ

สถานการณน้ัน ๆ ได สามารถ

สำรวจ วางแผน รวบรวมขอมูล

หรือทรัพยากร แปลความหมาย

ขอมูลดวยหลกัฐานเชิงประจักษ 

และสรุปขอมลู เพ่ือเปรียบเทียบ 

ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอ

แนวทางแกปญหาอยางงายได 

พรอมแสดงเหตุผล โดยคำนึงถึง

ความเหมาะสมของการออกแบบ

วิธีการแกปญหา สามารถ

- สรุปความเขาใจของ

ตน และแสดงความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล

เกี่ยวกับเรื่องน้ันได  

จากการต้ังคำถาม การ

ฟง/ อานขอมูล

เรื่องราว 

  - อธิบายเหตุผล 

  และความเหมาะสม 

  ในการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  ในชีวิตประจำวัน        

ของตน 

 

 

 

 

 

- อธิบายองคประกอบ

ที่สามารถสังเกตได

อยางชัดเจนตาม

ขอเท็จจริงที่มี   

  และความสมัพันธ

ระหวาง

องคประกอบ 

  ที่เก่ียวของกับ

สถานการณ  

  โดยการพูด เขียน

แผนภาพหรือแผนผัง 

วาดภาพ เคลื่อนไหว

รางกาย 

 

 

 

- บอกเลาความคิดของ

ตนเองหรือจินตนาการ 

  ทีแ่ปลกใหม 

  ไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็ว

ในเวลาที่กำหนด 

 - ทำผลงานที่เปนช้ินงาน

หรือวิธีการ 

  ที่มีรายละเอียด 

  โดยใชการดัดแปลงจาก

ความคิดเดิม  

  สิ่งที่มีอยู หรอืนำสิง่อ่ืน

มาทดแทน 

  สิ่งที่ขาดได  

  ในเวลาที่กำหนด  

  และสามารถ 

  นำไปใชจริง 

  ในชีวิตประจำวัน 

- ระบุปญหา 

  อยางงาย  

  หาสาเหตุของปญหาและ

วิธีการแกไขปญหา 

ออกแบบวิธีแกปญหาที่มี

ความเปนไปไดจริงในทาง

ปฏิบัติ 

และลงมือแกปญหา 

  ดวยตนเอง จนปญหาไดรับ

การแกไข  ภายใต 

การติดตาม 

ของผูใหญ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

จินตนาการและเสนอความคิดได

อยางคลองแคลว หลากหลาย  

โดยใชความคิดที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร ตลอดจนสามารถ

ผลิตผลงานตามจินตนาการ 

โดยอาศัยตนแบบ 

 

 

 

4 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาอยาง

งายจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว สถานการณ หรือ

ปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด  

ระบุความสัมพันธของสิ่งที่

เกี่ยวของกับปรากฏการณหรือ

สถานการณน้ัน ๆ ได สามารถ

วางแผนและดำเนินการสำรวจ

ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล แปลความหมาย

ขอมูลดวยหลกัฐานเชิงประจักษ 

- สรุปความเขาใจของ

ตนและแสดงความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล

เกี่ยวกับ 

เรื่องน้ัน จากการ 

ต้ังคำถาม  

การฟง/อานขอมูล 

เรื่องราว วิเคราะหเพ่ือ

ประเมินความ

เหมาะสมของขอมูล 

ในการลงขอสรปุได

อยางถูกตอง  

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบหรือ

สถานการณ และ

สามารถรวบรวม

ปจจัยอ่ืน ๆ  

  ที่เกี่ยวของกับระบบ

หรือสถานการณ โดย

สามารถเช่ือมโยง  

  จัดหมวดหมูหรือ

กำหนดตัวแปร 

  ที่เกี่ยวของกับระบบ

หรือสถานการณ โดย

- แสดงความคิด 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  บอกเลาความคิด   

  จินตนาการหรือ 

 ความคิดของ 

 ตนเองที่แปลก 

 ใหมไปจาก 

  สิ่งรอบตัวของ 

 ตนเองและบริบท  

 และตอยอด 

 ความคิดของ 

- ระบุปญหา ที่ซับซอน  

วางแผน การแกปญหา 

ดวยการวิเคราะหและ

จัดลำดับสาเหตุของปญหา   

หาวิธีการแกไขปญหาที่

หลากหลายเปนไปไดจริง

ในทางปฏิบัติ คาดเดา 

ผลที่จะเกิดขึน้ 

จากวิธีการแกไขปญหา

เหลาน้ัน เลือกวิธีการ

แกปญหาโดยระบุขอดี/

ขอเสีย ลงมือแกปญหาดวย
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

และสรุปขอมลู พรอมทั้งประเมิน

ความถูกตองและขอจำกัดของ

ขอมูล เพ่ือเปรยีบเทยีบ ประเมิน 

ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทาง

แกปญหาอยางงายได สามารถ

จินตนาการและเสนอความคิดได

อยางคลองแคลว หลากหลาย  

โดยใชความคิดที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร หรอืพัฒนาตอยอด 

จากของเดิม   

และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือก 

ทางใดทางหน่ึง โดย

ระบุหลักฐาน 

สนับสนุนความคิดได

อยางนอยหน่ึง

แหลงขอมูล  

- อธิบายเหตุผล 

ของการตัดสินใจ 

ในเรื่องตาง ๆ  

ในชีวิตประจำวันของ

ตน และบอกไดวาการ

ตัดสินใจ ของตนมี

ความเหมาะสม  

โดยระบุหลักฐาน 

สนับสนุนความคิดได 

การพูด เขียน

แผนภาพหรือแผนผัง 

วาดภาพ เคลื่อนไหว

รางกาย 

 ตนเองให 

 แตกตาง 

   ไปจากเดิม 

 - ทำและพัฒนาผลงานที่

เปนช้ินงานหรือวิธีการที่มี

รายละเอียด โดยการ

ดัดแปลงจากความคิดเดิม 

สิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอ่ืนมา

ทดแทนสิ่งที่ขาด ไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็วใน

เวลา  ที่กำหนด และ

สามารถนำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวัน   โดย

ตอบสนอง  

  ความตองการ  

 จำเปนหรือสภาพ 

 ปญหาในบรบิท 

 

ตนเอง เก็บและวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือประเมินและ

ตรวจสอบผลของการ

แกปญหา ปรบัปรุง จน

ปญหาไดรับการแกไข 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

5 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาที่

ซับซอน จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

สถานการณ หรือปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด 

สามารถวางแผนและดำเนินการ

การสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล แปลความหมายขอมูล เพ่ือ

สรางขอสรุปทีแ่มนยำและ

นาเช่ือถือ พรอมนำเสนอและ

เปรียบเทียบขอสรุปที่เหมือนหรือ

แตกตางกับขอสรุปของตน 

สามารถพัฒนาช้ินงานหรือวิธีการ 

โดยใชความคิดที่แปลกใหม ที่ไม

ซ้ำใครหรือพัฒนาตอยอดจาก

ของเดิม วิเคราะหองคประกอบ

ของช้ินงานหรือวิธีการเพ่ือสราง

แบบจำลองอยางงาย  

- สรุปความเขาใจ 

  ของตนและแสดงความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล

เกี่ยวกับ  เรื่องน้ัน 

จากการ ต้ังคำถาม  

  การฟง/อานขอมูล 

เรื่องราวที่หลากหลาย 

วิเคราะห ตีความเพ่ือ

ประเมินความ

เหมาะสมของขอมูล 

ในการลงขอสรปุได

อยางถูกตอง  

  และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือกทางใดทางหน่ึง 

โดยระบุหลักฐาน 

สนับสนุนความคิดได

อยางนอยหน่ึง

แหลงขอมูล 

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

และสามารถรวบรวม

ปจจัยอ่ืน ๆ  ที่

เกี่ยวของกับระบบ

หรือสถานการณ 

สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ  

ดวยขอความ 

สัญลักษณ แผนภาพ 

แบบจำลอง 

อยางงาย 

- แสดงความคิด 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  บอกเลาความคิด

จินตนาการหรือความคิด

ของตนเองที่แปลกใหมไป

จากสิ่งรอบตัวของตนเอง

และบริบท และตอยอด

ความคิดของตนเองให

แตกตาง 

  ไปจากเดิม 

 - ทำและพัฒนาผลงานที่

เปนช้ินงานหรือวิธีการที่มี

การคิดแจกแจง

รายละเอียดโดยการ

ผสมผสานจากหลาย

ความคิด   และดัดแปลง

จากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู 

หรือนำสิ่งอ่ืนมาทดแทน

- ระบุปญหา  ที่ซับซอน  

  วางแผน  การแกปญหา 

  ดวยการประเมิน

ความสำคญั 

ของปญหา วิเคราะหและ

จัดลำดับสาเหตุ 

ของปญหา  หาวิธีการ

แกไขปญหาทีห่ลากหลาย

เปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 

คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจาก

วิธีการแกไขปญหาเหลาน้ัน 

เลือกวิธีการแกปญหา 

โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือ

แกปญหา   ดวยตนเอง  

  เก็บและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือประเมิน และ

ตรวจสอบผลของการ
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

   - อธิบายเหตุผลของ

การตัดสินใจในเรื่อง

ตาง ๆ   ในวิตประจำ

วันของตน และบอกได

วาการตัดสินใจ 

  ของตนมีความ

เหมาะสม  

  โดยระบุหลักฐาน 

สนับสนุนความคิดได 

 สิ่งที่ขาด ไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็ว

ในเวลาที่กำหนด และ

สามารถนำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

  โดยตอบสนองความ

ตองการจำเปนหรือสภาพ

ปญหาในบริบท 

 

แกปญหา ปรบัปรุงจน

ปญหาไดรับการแกไข 

6 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาหรือ

สถานการณทีซ่ับซอน จากการ

สังเกตสิ่งตาง ๆ สถานการณหรือ

ปรากฏการณในชีวิตประจำวัน  

ระบุสาเหตุของปญหา แยกปญหา

เปนปญหายอย ๆ สามารถ

วางแผนและดำเนินการการ

สำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล เปรียบเทียบ

- สรุปความเขาใจ 

  ของตน และแสดง

ความคิดเห็นอยางมี

เหตุผลเกี่ยวกับ 

  เรื่องน้ัน ไดจากการต้ัง

คำถาม การฟง/อาน

ขอมูลเรื่องราวที่

หลากหลาย วิเคราะห 

-  สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

  ที่ยากและซบัซอน 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ และ

มองเห็นแบบแผน

- แสดงความคิด 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  บอกเลาความคิด 

  จินตนาการหรือ 

  ความคิดของตนเอง 

  ทีแ่ปลกใหมไปจาก 

  สิ่งรอบตัวของ 

  ตนเองและบริบท  

- ระบุปญหาทีซ่ับซอน วาง

แผนการแกปญหาดวยการ

ประเมินความสำคัญและ

ผลกระทบ 

ของปญหา วิเคราะหและ

จัดลำดับสาเหตุ 

  ของปญหา หาวิธีการแกไข

ปญหาที่หลากหลายเปนไป

ไดจริงในทางปฏิบัติ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

แหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  

วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย

ขอมูล ลงขอสรุปไดอยางถูกตอง 

นำเสนอขอสรุปรวมทัง้เปรียบเทียบ

และประเมินขอสรุปที่แตกตาง

หรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน  

และสามารถปรับปรุงขอสรุปของ

ตนตามขอมูลและหลักฐานใหม 

สรางแบบจำลองเพ่ือแสดง

โครงสรางของปญหาหรือ

สถานการณได พัฒนาช้ินงานหรือ

วิธีการโดยใชความคิดที่แปลกใหม

ที่ไมซ้ำใคร หรอืพัฒนาตอ

ยอดจากของเดิม ใหเหมาะสมตอ

การใชงานจริง    

ตีความ แปลความ 

สังเคราะห  

  เพ่ือประเมิน 

  ความเหมาะสมของ

ขอมูล ในการลง

ขอสรุปไดอยางถูกตอง 

และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือก  ทางใดทางหน่ึง 

โดยสามารถระบุ

หลักฐานสนับสนุน

ความคิดไดมากกวา

หน่ึงแหลงขอมลู  

  - ช้ีแจงเหตุผล 

  ของการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของ

ตน และบอกไดวาการ

ตัดสินใจ  

ของพฤติกรรม 

และองครวม 

  ขององคประกอบตาง 

ๆ ในระบบหรือ

สถานการณ  

  และระบุแบบแผน

ของพฤติกรรม 

และองครวม 

  ขององคประกอบตาง 

ๆ ในระบบหรือ

สถานการณน้ัน และ

สรางแบบจำลอง 

อยางงายได   

 

 

  ตอยอดและ/หรือ 

  ดัดแปลงความคิด 

  ของตนเองหรือ 

  ผูอ่ืนใหแตกตาง 

  ไปจากเดิม และ 

  สื่อสารใหผูอ่ืน 

  เขาใจได 

 - พัฒนาผลงานที่เปน

ช้ินงาน วิธีการ  

หรือนวัตกรรม 

ดวยความคิด 

ที่แปลกใหม  

  มีการคิดแจกแจง

รายละเอียด 

  ของผลงาน  

โดยการผสมผสานจาก

หลายความคิด และ

ดัดแปลงจากความคิดเดิม  

คาดการณผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบที่จะ

เกิดขึ้น  อันเปนผลจาก

วิธีการแกไขปญหา

เหลานัน้ เลือกวิธีการ

แกปญหาที่เหมาะสมที่สุด 

โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือ

แกปญหา ดวยตนเอง  

  เก็บและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือประเมินและ 

ตรวจสอบผล 

  ของการแกปญหา 

ปรับปรุงจนปญหาไดรับ

การแกไข 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

  ของตนมีความ

เหมาะสม โดยสามารถ

แสดงหลักฐาน 

สนับสนุนความคิด  

  ทีน่าเชื่อถือได 

  สิ่งที่มีอยู หรอืนำสิ่งอ่ืนมา

ทดแทนสิ่งที่ขาดไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็ว

ในเวลาที่กำหนด และ

สามารถนำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวันโดย

ตอบสนองความตองการ

จำเปนหรือสภาพปญหา

ในบริบท แสดงแนวคิด

หรือหลักการที่ใช

ออกแบบผลงาน และ

ประเมินจุดเดนและ

ขอจำกัดของผลงาน 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

7 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาหรือ

สถานการณทีย่ากและซับซอน 

จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

สถานการณหรอืปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุ 

ของปญหา แยกปญหาเปนปญหา

ยอย ๆ สามารถวางแผนและ

ดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ

โดยใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยี  

เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางขอสรุป 

ที่แมนยำและนาเช่ือถือ 

เปรียบเทียบแหลงขอมูลและ

ขอเท็จจริงได สามารถลงขอสรุป

ไดอยางถูกตอง เปรียบเทียบ 

และประเมินขอสรุปที่แตกตาง

หรือตรงกันขามกับขอสรุปของตน 

- สรุปความเขาใจ 

  ของตน แสดงความ

คิดเห็น ระบขุอโตแยง

อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ 

  เรื่องน้ัน ไดจากการต้ัง

คำถาม  

  การฟง/อานขอมูล

เรื่องราวที่หลากหลาย 

วิเคราะห ตีความ 

แปลความ สังเคราะห  

  เพ่ือประเมิน 

  ความเหมาะสมของ

ขอมูล ในการลง

ขอสรุปไดอยางถูกตอง 

และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือกทางใดทางหน่ึง  

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

ที่ยากและซับซอน 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ และ

มองเห็นแบบแผน

ของพฤติกรรม 

และองครวมของ

องคประกอบ 

  ตาง ๆ ในระบบหรือ

สถานการณ 

เพ่ือวิเคราะห

แนวโนมของการ

เปลี่ยนแปลง 

ในระบบ โดย

- แสดงความคิด 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  บอกเลาความคิด 

  จินตนาการหรือ 

  ความคิดของ   

  ตนเองที่แปลกใหม 

  ไปจากสิ่งรอบตัว 

  ของตนเองและ 

  บริบท ตอยอด 

  และ/หรือ 

  ดัดแปลงความคิด 

  ของตนเองหรือ 

  ผูอ่ืนใหแตกตาง 

  ไปจากเดิม และ 

  สื่อสารใหผูอ่ืน 

  เขาใจได 

 - พัฒนาผลงาน 

- ระบุปญหาทีย่ากและ

ซับซอน  วางแผน 

การแกปญหา ดวยการ

ประเมินความสำคัญ 

  และผลกระทบของปญหา 

วิเคราะหและจัดลำดับ

สาเหตุของปญหา 

หาวิธีการแกไขปญหาที่

หลากหลาย 

  เปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 

คาดการณผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบที่จะ

เกิดขึ้น 

  อันเปนผลจากวิธีการ

แกไขปญหาเหลานั้น 

เสนอและเลือกวิธีการ

แกปญหา 

ที่เหมาะสมทีส่ดุโดยระบุ
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

โดยใชเหตุผลและหลักฐานที่

หลากหลายและสามารถปรับปรุง

ขอสรุปของตนตามขอมูลและ

หลักฐานใหม สรางแบบจำลอง

เพ่ือแสดงโครงสรางของปญหา

หรือสถานการณได พัฒนาช้ินงาน 

วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช

ความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร 

หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม 

ใหเหมาะสมตอการใชงานจริง  

 

  โดยระบุหลักฐาน 

สนับสนุนความคิดได

มากกวา 

  หน่ึงแหลงขอมูล 

- ช้ีแจงเหตุผล 

  ของการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของ

ตน และบอกไดวาการ

ตัดสินใจ  

  ของตนมีความ

เหมาะสม  

  โดยสามารถแสดง

หลักฐานสนับสนุน

ความคิด  

  ที่นาเชื่อถือได 

สามารถสราง

แบบจำลองเพือ่

แสดงโครงสรางของ

ระบบหรือ

สถานการณได 

 

   ที่เปนช้ินงาน  

   วิธีการ หรือนวัตกรรม  

   ที่ยากและ  ซับซอน  

  ดวยความคดิ 

  ที่แปลกใหม  

  มีการคิดแจกแจง 

  รายละเอียดของ 

  ผลงาน โดยการ 

  ผสมผสาน จากหลาย 

  ความคิด และ ดัดแปลง   

  จากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู  

  หรือนำสิ่งอ่ืน 

  มาทดแทนสิง่ที่ขาดได

อยางหลากหลาย และ

รวดเร็วในเวลาที่กำหนด  

และสามารถนำไปใชจริง 

ในชีวิตประจำวัน  โดย

ตอบสนองความตองการ 

ขอดี/ขอเสีย ลงมือ

แกปญหาดวยตนเอง เก็บ  

และวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

ประเมินและตรวจสอบผล 

  ของการแกปญหา 

ปรับปรุงจนปญหาไดรับ

การแกไข 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

จำเปนหรือ สภาพปญหา 

ในบริบท แสดงแนวคิด

หรือหลักการที่ใช 

ออกแบบผลงาน ประเมิน

จุดเดน และขอจำกัดของ

ผลงานเพื่อ 

ปรับปรุงและพัฒนา      

ตอยอดผลงานใหดีขึน้ 

8 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาหรือ

สถานการณทีย่ากและซับซอน 

จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

สถานการณหรอืปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถาม

วาสามารถสำรวจตรวจสอบได

หรือไม ระบุสาเหตุของปญหา 

แยกปญหาเปนปญหายอย ๆ 

สามารถวางแผนและดำเนินการ

การสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการ

-  สรุปความเขาใจของ

ตน แสดงความคิดเห็น 

ระบุขอโตแยงอยางมี

เหตุผลเกี่ยวกับ 

  เรื่องน้ัน ไดจากการต้ัง

คำถาม การฟง/อาน

ขอมูลเรื่องราวที่

หลากหลาย วิเคราะห 

ตีความ แปลความ 

สังเคราะห  

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

ที่ยากและซับซอน 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ  

และมองเห็นแบบ

แผนของพฤติกรรม

- แสดงความคิด 

ในเรื่องตาง ๆ  

บอกเลาความคิด

จินตนาการหรือความคิด

ของตนเองที่แปลกใหมไป

จากสิ่งรอบตัวของตนเอง

และบริบท ตอยอดและ/

หรือดัดแปลงความคิด

ของตนเองหรือผูอ่ืน 

- ระบุปญหาทีย่ากและ

ซับซอน   

วางแผนการแกปญหา 

  ดวยการประเมิน

ความสำคัญและผลกระทบ 

ของปญหา ที่ครอบคลุม 

  ทุกมิติ วิเคราะห 

และจัดลำดับสาเหตุของ

ปญหา หาวิธีการแกไข

ปญหาที่หลากหลาย 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูลเพ่ือสรางขอสรุปที่แมนยำ 

และนาเช่ือถือ เปรียบเทียบ

แหลงขอมูลและขอเท็จจริงได  

นำเสนอขอสรุปรวมทั้ง

เปรียบเทียบและประเมินขอสรุป 

ที่แตกตางหรือตรงกันขามกับ

ขอสรุปของตน โดยใชเหตุผล 

และหลักฐานทีห่ลากหลาย 

และสามารถปรับปรุงขอสรุป 

ของตนตามขอมูลและหลักฐานใหม 

สรางแบบจำลองความคิด 

เพ่ืออธิบายแนวคิดที่ใชในการ

ออกแบบระบบได สามารถพัฒนา

ช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดย

ใชความคิดที่แปลกใหมที่ไมซำ้ใคร 

หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิม 

ใหเหมาะสมตอการใชงานจริง  

  เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมของขอมูลที่

เพียงพอ ในการลง

ขอสรุปไดอยางถูกตอง 

และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือกทางใดทางหน่ึง 

โดยสามารถระบุ

หลักฐาน สนับสนุน

ความคิดไดมากกวา 

  หน่ึงแหลงขอมูล 

  - ช้ีแจงเหตุผล 

  ของการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของ

ตน และบอกไดวาการ

ตัดสินใจของตนมี

ความเหมาะสม ตาม

หลักการใด และ/หรือ 

และองครวมของ

องคประกอบ 

  ตาง ๆ ในระบบหรือ

สถานการณ สามารถ

สรางแบบจำลอง 

เพ่ืออธิบาย

สถานการณทีย่าก

และซับซอนได  

โดยการวิเคราะห

ความสัมพันธ

ระหวาง

องคประกอบ 

ในเชิงเหตุและผล 

ที่เก่ียวของกับ

สถานการณ สามารถ

สรางแบบจำลอง

เพื่อแสดงโครงสราง

  ใหแตกตางไปจากเดิม

สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได

ประเมินและปรับปรุง 

  การคิดที่ตอยอดหรือ

ดัดแปลงใหดีขึ้น 

 - พัฒนาผลงาน 

  ที่เปนช้ินงาน วิธีการ  

  หรือนวัตกรรม  

ที่ยากและซับซอน ได

อยางหลากหลาย  

  ดวยความคดิ 

ที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร มกีารคิดแจก

แจงรายละเอียดของ

ผลงาน โดยการ

ผสมผสานจากหลาย

ความคิด ดัดแปลงและ

พฒันาตอยอดจาก

  เปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 

คาดการณผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบ 

ประเมินความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอันเปนผลจาก

วิธีการแกไขปญหา

เหลานัน้ เสนอและเลือก

วิธีการแกปญหา ที่

เหมาะสมที่สุด โดยระบุ

ขอดี/ขอเสีย ลงมือ 

แกปญหาดวยตนเอง  

  เก็บและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือประเมินและตรวจสอบ

ผลของการแกปญหา 

ปรับปรุงจนปญหาไดรับ

การแกไข 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

 การตัดสินใจของตน

น้ันได พิจารณาทั้งใน

ดานคณุโทษ  

 

ของระบบหรอื

สถานการณได 

ความคิดเดิม และ

สามารถนำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวันโดย

ตอบสนองความตองการ

จำเปนหรือสภาพปญหา

ในบริบท แสดงแนวคิด

หรือหลักการทีใ่ช

ออกแบบผลงานไดอยาง

ครบถวนและมี

รายละเอียดที่สมบูรณ 

ประเมินจุดเดนและ

ขอจำกัดของผลงานเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาตอ

ยอดผลงานใหดีขึ้น 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

9 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาหรือ

สถานการณทีย่ากและซับซอน 

จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

สถานการณหรอืปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันหรือจากผล 

ที่ไมคาดคิดมากอน เพ่ือหาขอมูล

เพ่ิมเติม ประเมินคำถามวา

สามารถสำรวจตรวจสอบได

หรือไม ระบุสาเหตุของปญหา 

สามารถแยกปญหาเปนปญหา

ยอย ๆ สามารถวางแผนและ

ดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ 

เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

พรอมทั้งประเมินความถูกตอง 

วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางขอสรุปที่

แมนยำและนาเช่ือถือ 

เปรียบเทียบแหลงขอมูลและ

ขอเท็จจริงได ประเมินผลกระทบ

- สรุปความเขาใจ 

ของตน แสดงความ

คิดเห็น ระบุขอโตแยง

อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ

เรื่องน้ัน ไดจากการต้ัง

คำถาม การฟง/อาน

ขอมูลเรื่องราวที่

หลากหลาย วิเคราะห 

ตีความ แปลความ 

สังเคราะห เพ่ือ

ประเมิน ความ

เหมาะสมของขอมูล 

ที่เพียงพอ และรอบดาน 

ในการลงขอสรปุได

อยางถูกตอง 

และ/หรือ ตัดสินใจเลือก 

ทางใดทางหน่ึง โดย

สามารถระบุหลักฐาน 

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

ที่ยากและซับซอน 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ และ

มองเห็นแบบแผน

ของพฤติกรรม 

และองครวมของ

องคประกอบตาง ๆ  ใน

ระบบหรือ

สถานการณ สามารถ

สรางแบบจำลอง 

เพ่ืออธิบาย

สถานการณทีย่าก

และซับซอนได  

- แสดงความคิด ในเรื่อง

ตาง ๆ บอกเลาความคิด 

  จินตนาการหรือ ความคิด    

  ของ ตนเอง ที่แปลกใหม   

  ไปจาก สิ่งรอบตัวของ     

  ตนเองและบริบท             

  ตอยอดและ/หรือ   

  ดัดแปลงความคิด 

  ของตนเองหรือ ผูอ่ืนให   

  แตกตาง ไปจากเดิม 

  สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได   

  ประเมินและปรับปรุง    

  การคิดที่ตอยอดหรือ  

  ดัดแปลงใหดีขึ้น 

- พัฒนาผลงาน 

  ที่เปนช้ินงาน วิธีการ  

  หรือนวัตกรรม ที่ยากและ 

  ซับซอน ไดอยางลาก 

- ระบุปญหาทีย่ากและ

ซับซอน วางแผน 

  การแกปญหาดวยการ

ประเมินความสำคัญและ

ผลกระทบของปญหา         

ที่ครอบคลุมทกุมิติ 

วิเคราะหและจัดลำดับ

สาเหตุของปญหา  

หาวิธีการแกไขปญหาที่

หลากหลาย เปนไปไดจริง

ในทางปฏิบัติ คาดการณ

ผลกระทบทั้งทางบวกและ

ทางลบ ประเมินความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นอันเปนผลจาก

วิธีการแกไขปญหาเหลาน้ัน 

เสนอและเลือกวิธีการ

แกปญหา ที่เหมาะสมที่สุด 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

ของปญหาโดยใชวิธีการที่

เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ 

นำเสนอขอสรุปรวมทั้ง

เปรียบเทียบและประเมินขอสรุป

ที่แตกตางหรือตรงกันขามกับ

ขอสรุปของตน โดยใชเหตุผลและ

หลักฐานที่หลากหลายและ

สามารถปรับปรุงขอสรุปของตน

ตามขอมูลและหลักฐานใหม 

สามารถสรางแบบจำลองความคิด

เพ่ืออธิบายแนวคิดที่ใชในการ

ออกแบบการแกปญหา สามารถ

ทำนายผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อมกีาร

ปจจัยอ่ืนเขามาในระบบ พัฒนา

ช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม 

โดยใชความคิดที่แปลกใหม 

ที่ไมซ้ำใคร หรอืพัฒนาตอ

ยอดจากของเดิมใหเหมาะสมตอ

สนับสนุนความคิดได

มากกวา 

  หน่ึงแหลงขอมูล 

- ช้ีแจงเหตุผล 

  ของการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ 

  ในชีวิตประจำวันของ

ตน และบอกไดวาการ

ตัดสินใจของตนมี

ความเหมาะสม ตาม

หลักการใด และ/หรือ 

  การตัดสินใจของตน

น้ันได พิจารณาอยาง

รอบดานทั้งในดาน

คุณโทษ สอดคลอง 

  ตามหลักกฎหมาย 

ศีลธรรม คณุธรรม 

และสามารถ

เปรียบเทียบ

แบบจำลอง 

ของระบบตางๆ ได 

สามารถทำนาย

ผลลัพธ ที่เกิดขึ้นเมื่อ

มีปจจัยอ่ืน 

เขามาในระบบ 

  หลายดวยความคิด 

  ทีแ่ปลกใหม 

  ที่ไมซ้ำใคร 

  มีการคิด แจกแจง 

  รายละเอียด ของผลงาน  

  โดยการ ผสมผสานจาก 

  หลายความคดิ ดัดแปลง 

  และพัฒนา ตอยอดจาก 

  ความคิดเดิม และ   

  สามารถนำไปใชจริง 

  ในชีวิตประจำวัน โดย    

  ตอบสนอง ความตองการ 

  จำเปนหรือ สภาพปญหา 

  ในบริบท คำนึงถึง 

  ผลกระทบทีมี่ตอ 

  สิ่งแวดลอม สังคม  

  และวัฒนธรรม 

  โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือ

แกปญหา ดวยตนเอง 

  เก็บและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือประเมินและตรวจสอบ

ผลของการแกปญหา 

ปรับปรุงจนปญหาไดรับ

การแกไข และประเมินผล

การดำเนินการ จนได

ขอสรุป ของวิธีการแกไข

ปญหา 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

การใชงานจริง  เขียนสะทอน

ความคิดเกี่ยวกับเน้ือหาและ

กระบวนการเรียนรู 

คานยิม รวมทั้งความ

เชื่อและบรรทดัฐาน 

  ของสังคม และ

วัฒนธรรม 

  แสดงแนวคิดหรือ 

  หลักการที่ใช 

  ออกแบบผลงาน 

  ไดอยางครบถวน 

  และมีรายละเอียด 

  ทีส่มบูรณประเมิน 

  จุดเดนและขอจำกัด 

  ของผลงานเพ่ือปรับปรุง   

  และพัฒนาตอยอด 

  ผลงานใหดีขึน้ 

10 ต้ังคำถามหรือระบุปญหาหรือ

สถานการณทีย่ากและซับซอน 

จากการสังเกตสิ่งตาง ๆ 

สถานการณหรอืปรากฏการณ 

ในชีวิตประจำวันหรือจากผล 

ที่ไมคาดคิดมากอน เพ่ือหาขอมูล

เพ่ิมเติมและหาความสัมพันธ 

- สรุปความเขาใจ 

  ของตน แสดงความ

คิดเห็น ระบุขอโตแยง

อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ

เรื่องน้ันไดจากการต้ัง

คำถาม การฟง/อาน

ขอมูลเรื่องราวที่

หลากหลาย วิเคราะห 

- สามารถวิเคราะห

ปจจัยในระบบ 

หรือสถานการณ 

ที่ยากและซับซอน 

สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล 

ของระบบ และ

- แสดงความคิด 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  บอกเลาความคิด 

  จินตนาการหรือ 

  ความคิดของ 

  ตนเองที่แปลกใหม 

  ไปจากสิ่งรอบตัว 

  ของตนเองและ 

- ระบุปญหาทีย่ากและ

ซับซอน วางแผน 

การแกปญหา 

ดวยการประเมิน

ความสำคัญและผลกระทบ 

ของปญหา ที่ครอบคลุมทุก

มิติ วิเคราะหและจัดลำดับ

สาเหตุของปญหา  
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

ของสิ่งตาง ๆ รวมทั้งประเมิน

คำถามวาสามารถสำรวจตรวจ

สอนไดหรือไม ระบุสาเหตุของ

ปญหา แยกปญหาเปนปญหายอย 

ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการ

การสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้ง

ประเมินความถูกตองและ

ขอจำกัดของขอมูล วิเคราะห

ขอมูลเพ่ือสรางขอสรุปที่แมนยำ 

และนาเช่ือถือรวมทั้งพิจารณา

ขอจำกัดของการวิเคราะห 

และตีความหมายขอมูล สามารถ

เปรียบเทียบแหลงขอมูล 

และขอเท็จจรงิได นำเสนอ

ขอสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและ

ประเมินขอสรปุที่แตกตางหรือ

ตรงกันขามกับขอสรุปของตน โดย

ตีความ แปลความ 

สังเคราะห เพ่ือ

ประเมิน ความ

เหมาะสมของขอมูล 

  ที่เพียงพอและรอบ

ดานในการลงขอสรุป

ไดอยางถูกตอง 

  และ/หรือ ตัดสินใจ

เลือกทางใดทางหน่ึง  

  โดยสามารถระบุ

หลักฐาน สนับสนุน

ความคิดไดมากกวา 

  หน่ึงแหลงขอมูล 

  -  ช้ีแจงเหตุผล 

  ของการตัดสินใจ 

  ในเรื่องตาง ๆ  

  ในชีวิตประจำวัน 

  ของตน และบอก   

มองเห็นแบบแผน

ของพฤติกรรม 

และองครวม 

ขององคประกอบตาง 

ๆ ในระบบหรือ

สถานการณ สามารถ

เปรียบเทียบ

แบบจำลอง 

  ในระบบทีซ่บัซอน 

และสามารถอธิบาย

ระบบหรือ

สถานการณทีย่าก

และซับซอนโดยใช

แบบจำลอง  สามารถ

ทำนายผลลัพธที่

เกิดขึ้นเมื่อมีการ

ปจจัยอ่ืนเขามาใน

ระบบ สามารถ

  บริบทตอยอด 

  และ/หรือ 

  ดัดแปลงความคิด 

  ของตนเองหรือ 

  ผูอ่ืนใหแตกตาง 

  ไปจากเดิมสือ่สาร 

  ใหผูอ่ืนเขาใจได 

  ประเมินและ 

ปรับปรุงการคิด ที่ตอยอด

หรือ  ดัดแปลงใหดีขึ้น 

 - พัฒนาผลงาน  ที่เปน

ช้ินงาน วิธีการหรือวัตกรรม

ที่ยากและซับซอน ไดอยาง

หลากหลาย ดวยความคิด 

  ทีแ่ปลกใหมที่ไมซ้ำใคร  

  มีการคิดแจกแจง  

รายละเอียดของ ผลงาน 

โดยการผสมผสาน  จาก

หาวิธีการแกไขปญหาที่

หลากหลาย เปนไปไดจริง

ในทางปฏิบัติ คาดการณ

ผลกระทบทั้งทางบวกและ

ทางลบ ประเมนิความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นอันเปนผลจาก

วิธีการแกไขปญหาเหลาน้ัน 

เสนอและเลือกวิธีการ

แกปญหาที่เหมาะสมที่สุด 

  โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือ

แกปญหา  ดวยตนเอง  

เก็บและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือประเมินและ 

ตรวจสอบผล 

ของการแกปญหา 

ปรับปรุงจนปญหาไดรับ

การแกไข ประเมินผลการ

ดำเนินการจนไดขอสรุป
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

ใชเหตุผลและหลักฐานที่

หลากหลายและสามารถปรับปรุง

ขอสรุปของตนตามขอมูลและ

หลักฐานใหม สรางแบบจำลอง

เพ่ืออธิบายแนวคิด ทำนายหรือ

ประเมินผลลัพธ พัฒนาช้ินงาน 

วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช

ความคิดที่แปลกใหมที่ไมซ้ำใคร 

หรือพัฒนาตอยอดจากของเดิมให

เหมาะสมตอการใชงานจริงและ

สงผลดีตอสังคม เขียนสะทอน

ความคิดเกี่ยวกับเน้ือหาและ

กระบวนการเรียนรู และระบุสิ่งที่

ตองสิ่งที่จะทำในอนาคตเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของตนเองและ

พัฒนาสังคม 

  ไดวาการตัดสินใจ 

  ของตนมีความ 

  เหมาะสม ตาม

หลักการใด และ/หรือ   

  การตัดสินใจ 

  ของตนน้ันได  

  พิจารณา 

  อยางรอบดาน 

  ทั้งในดานคณุโทษ 

  สอดคลอง  

  ตามหลัก 

  กฎหมาย ศลีธรรม  

  คุณธรรม คานิยม  

  รวมทั้งความเช่ือ 

  และบรรทัดฐาน 

  ของสังคมและ  

  วัฒนธรรม  

  ตลอดจน  

ประเมินและปรับปรุง

พัฒนาระบบ 

โดยวิเคราะห 

จากมุมมอง 

ที่หลากหลาย  

  จากทั้งของตนเอง

และของผูอ่ืน 

 

หลายความคิด ดัดแปลง

และพัฒนาตอยอด จาก

ความคิดเดิม และสามารถ 

นำไปใชจริงใน

ชีวิตประจำวัน  โดย

ตอบสนอง ความตองการ 

  จำเปนหรือ สภาพปญหา 

  ในบริบท คำนึงถึง 

ผลกระทบทีม่ตีอ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

วัฒนธรรม แสดงแนวคิด

หรือหลักการทีใ่ช 

  ออกแบบผลงาน 

  ไดอยางครบถวน 

  และมีรายละเอียด 

  ทีส่มบูรณประเมิน 

  จุดเดนและ 

  ขอจำกัด 

ของวิธีการแกไขปญหา 

เผยแพรและขยายผล 

การดำเนนิการ 

สูสาธารณะ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

ดานการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

ดานการคิด 

เชิงระบบ 
ดานการคิดสรางสรรค ดานการคิดแกปญหา 

  สามารถพสิจูน 

  ตรวจสอบขอสรุป 

  ดังกลาวได 

  ของผลงาน 

  เพ่ือปรับปรุง 

  และพัฒนา 

  ตอยอดผลงาน 

ใหดีขึ้น และ 

เผยแพรสู 

สาธารณะ 
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อภิธานศัพท 

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในตัดสินใจเกี ่ยวกับขอมูลหรือสถานการณ 
ดวยการพิจารณาขอมูล หลักฐาน เหตุผล วามีความสอดคลองกัน มีความสมเหตุสมผล และมีความหนักแนน 
นาเช่ือถือหรือไม   

การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถจำแนกแยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ หรือลำดับ
ความสัมพันธของประเด็นหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น   

การตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการทำความเขาใจและพิจารณาขอมูล 
ขอความหรือสถานการณ แลวใหความหมายและขอสรุปเกี ่ยวกับขอมูล ขอความหรือสถานการณ 
ไดอยางสมเหตุสมผล 

 การสะทอนคิด (Reflection) หมายถึง ความสามารถในการกำกับติดตามความคิดของตนเอง  
โดยการคนควาแสวงหาความจริง คอยต้ังคำถาม ติดตามคนหาความจริงเกี่ยวกับความรูและกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง รูจุดเดน จุดที่ควรจะปรับปรุงของตนเอง 

 ความคิดคลอง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบไดอยางรวดเร็ว  
ในเวลาที่จำกัด ในแงของการวัดพิจารณาจากจำนวนของสิ่งที่คิดไดอยางมีความหมายและเกี่ยวของกับสิ่งเรานั้น ๆ 
ภายในเวลาที่กำหนด เชน ภายในเวลา 1 นาที ผูเรียนที่สามารถระบุไดวา “กระดาษ” นำไปใชประโยชนอะไร 
ไดบาง ไดเปนจำนวนมากที่สุด คือผูที่ไดคะแนนความคิดคลองสูงที่สุด 

 ความค ิดย ืดหย ุ น (Flexibility) หมายถ ึง ความสามารถของบ ุคคลในการค ิดหาคำตอบ 
ไดหลายประเภท หลายทิศทาง เปนการสรางทางเลือกไวหลายทาง ในแงของการวัดพิจารณาจากจำนวนของ
หมวดหมูหรือประเภทของความคิดที่เกี่ยวของ เชน ภายในเวลา 1 นาที ผูเรียนที่สามารถระบุไดวา “กระดาษ” 
นำไปใชประโยชนอะไรไดบาง ไดหลากหลายหมวดหมูมากที่สุด คือผูที ่ไดคะแนนความคิดยืดหยุนสูงที่สุด  
เชน ภายใน 1 นาที ผูเรียน ก. ที่ตอบถึงประโยชนของกระดาษ ได 10 อยาง ไดแก นำไปใชเขียนหนังสือ  
เขียนการตูน เขียนนิยาย เขียน .... (เฉพาะเรื่องการเขียน) ฯลฯ กับผูเรียน ข. ที่ตอบถึงประโยชนของกระดาษ  
ได 10 อยาง ไดแก นำไปใชเขียนหนังสือ เขียนการตูน ใชปดกระจกกันแดด ใชหอของ ใชรองนั่ง ใชประดิษฐ
ของเลน ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการนำกระดาษไปใชประโยชนไดหลากหลายวิธี/ หมวดหมูมากกวา ในที่นี้ผูเรียน ข. 
จะไดคะแนนความคิดยืดหยุนสูงกวาผูเรียน ก. 

 ความคิดริเริ ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตาง และไมซ้ำกับที่มีอยู  

แตตองเปนความคิดที่เปนประโยชนทั ้งตอตนเองและสังคม เปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ ้นเปนครั ้งแรก  

เปนความคิดที่แปลกแตกตางจากความคิดเดิม หรืออาจเกิดจากนำความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต 

ใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น ในแงของการวัดพิจารณาจากความแปลกใหมและความแตกตางของความคิด หรือในทางสถิติ

คือพบความคิดเชนนั้นไดยาก เชน ภายในเวลา 1 นาที ผู เรียนที่สามารถระบุไดวา “กระดาษ” นำไปใช

ประโยชนอะไรไดบาง มีผูเรียนเพียง 1 คน ที่ระบุวานำกระดาษไปทำเปนชุดราตรี ผูเรียนคนนี้จะไดคะแนน

ความคิดริเริ่มสูงกวาผูเรียนคนอ่ืน ๆ ที่มีความคิดซ้ำ ๆ กัน 
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ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการใหรายละเอียดหรือตกแตง 

เพื่อใหมีความสมบูรณ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในแงของการวัดพิจารณาจากปริมาณ 

การใหรายละเอียดของความคิด เชน ผูเรียนที่สามารถระบุไดวา “กระดาษ” นำไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

มีผูเรียนที่ระบุวานำไปใชประดิษฐของเลนได โดยปรากฏรายละเอียดของการออกแบบของเลนจากกระดาษ 

ที่เปนไปไดจริง คำนึงถึงความคงทน ผูเลน และวิธีการเลน ผูเรียนคนนี้จะไดคะแนนความคิดละเอียดลออ 

สูงกวาผูเรียนที่ระบุเพียงวานำไปใชประดิษฐของเลนไดเทาน้ัน 

นวัตกรรม ในความหมายสำหรับผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งประดิษฐ แนวคิด วิธีการ 

หรือกระบวนการใหมที่ไดพัฒนาขึ้นตามแนวคิดหรือหลักการตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะที่สอดคลองกับ

ความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบทหนึ่ง ๆ ผานกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ  

จนไดผลงานที่สรางสรรค เปนประโยชน สามารถนำไปใชแกปญหา พัฒนางาน หรือนำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง  

ซึ่งผลงานดังกลาวไดรับการยอมรับและนำไปใชในบริบทใดบริบทหน่ึง โดยยังไมไดใชอยางเปนปกติในบริบทน้ัน ๆ 
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3. ระดับสมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 

 นิยาม 
 มีความสามารถรับรู รับฟง ตีความ และสงสารดวยภาษาตาง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

โดยใชกระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสูการเรียนรู ความเขาใจ ในระบบคุณคา การแกปญหารวมกันผานกลวิธีการ
สื่อสาร อยางฉลาดรู สรางสรรค มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  

 องคประกอบ 
 1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัสเพื่อใหเกิดความเขาใจ หมายถึง การรับสารดวยความใสใจ 
ผานประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ 0

1สารที่สงมาไดทั ้งความคิด ความรูสึก เจตนา 
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใชพัฒนาตนเองและสังคม 
 2. การรับสงสารบนพื้นฐานความเขาใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกตาง หมายถึง การรับสงสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาตอรอง หรือแลกเปลี่ยนขอมูล 
สารสนเทศ องคความรู ประสบการณ ผานชองทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อ
สิ่งพิมพสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแยงตาง ๆ และรูเทาทัน บนพื้นฐานความเขาใจใน
บริบทสังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสารอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใชวิธีการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ตลอดจนการสื่อความหมายผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ    
ตอผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 ใชประสาทสัมผัสในการรับและสงสารอยางต้ังใจ เขาใจความแตกตางทางกายภาพที่มีผลตอการส่ือสาร  
ใชส่ือ ภาพ เสียง คำพูด ทาทาง สัญลักษณใกลตัว และผลงานอยางงาย ๆ ในการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา 

เริ่มตน    

2 
รับและสงสารอยางต้ังใจโดยใชประสาทสัมผัส เขาใจนัยตรง บอกขอมูลและความรูสึกที่มีตอสารในสถานการณ
ใกลตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับบุคคลผานการเคล่ือนไหว ทาทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ และผลงานแบบงาย ๆ พรอมทั้งคำนึงถึงประโยชนและโทษของการส่ือสารที่มีผลกระทบ 
ตอตนเอง 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
รับและสงสารที่เปนขอมูล ขอเท็จจริง และความรูสึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณใกลตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปล่ียนประสบการณและส่ือสาร โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางตนเองกับบุคคลใกลตัว 
คำนึงถึงประโยชนและโทษของส่ือที่มีตอตนเอง สามารถส่ือสารเร่ืองราวใกลตัวทัง้ที่เปนภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ ทาทาง การแสดงออกทางศิลปะอยางงาย โดยเลือกและผลิตส่ือใหเหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

สามารถ เริ่มตน   

4 
รับและสงสารที่เก่ียวของกับสถานการณที่ใกลตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงคของผูสงสารได อธิบาย
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการรับสารประเภทตาง ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้น มีความอดทนในการรับและสงสาร 
ใชส่ือที่มีความหลากหลายขึ้น เขาใจผลกระทบของส่ือที่มีตอตนเอง มีจุดมุงหมาย และกลวิธีในการส่ือสารและ
การผลิตส่ือ เพ่ือส่ือสาระที่เปนประโยชนตอตนเองไดอยางเหมาะสม 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
รับและสงสารที่เก่ียวของกับสถานการณในชุมชน สังคม อยางมีสติ จับประเด็นสำคัญ ขอคิด ทั้งเชิงบวก 
และลบที่ไดรับตามวัตถุประสงคของผูสงสาร แลกเปล่ียนประสบการณอยางมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึ้น 
ในสถานการณที่มีความซับซอน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและจริยธรรมในการส่ือสาร เลือกใช
กลวิธีในการผลิตส่ือและส่ือสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอตนเองและตอกลุม ตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว  

 

สามารถ เริ่มตน  

6 

รับและสงสารผานส่ือที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมนิคณุคา ในมิติความจริง 
(ขอมูลขาวสาร) ความดี (แกนแนวคิด) และความงาม (อารมณ สุนทรียะ) แบบงายได ส่ือสารอยางสรางสรรค
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของการส่ือสาร รูผลกระทบของส่ือ ประเมินคุณคาและ
จริยธรรมในการส่ือสาร ผานส่ือประเภทตาง ๆ มีจุดมุงหมายในการส่ือสาร การผลิตส่ือ และออกแบบการส่ือสาร 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอกลุม และตอสังคม 

 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 
รับและสงสารผานส่ือที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห และประเมินคุณคา  
ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซอนมากขึน้ และเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการส่ือสาร 
สามารถออกแบบการส่ือสารที่ซับซอนไดอยางมีศิลปะ และสรางสรรคในการส่ือสารมากขึ้น โดยคำนึงถึง
ประโยชนทั้งตอตนเอง กลุม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว  

  สามารถ เริ่มตน 

8 

รับและสงสารที่มีความซับซอนผานส่ือที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห วิพากษจุดเดน  
จุดดอย ประเมินคุณคาของสารที่เกิดประโยชนกับคนหมูมาก หรือที่ทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือที่เปนไปตามอุดมการณ ส่ือสารทางบวก ผลิตส่ือที่ใชเทคโนโลยีการส่ือสารที่ซับซอนได โดยคำนึงถึง
กฎหมายที่เก่ียวของ และสามารถออกแบบการส่ือสารผานส่ือหลากหลายประเภทไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชนของสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 

 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
 
 

รับและสงสารที่มคีวามซับซอนและมีนัยแฝงผานส่ือที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วเิคราะห วิพากษ 
จุดเดน จุดดอย ประเมินคุณคาของสารนั้นไดลึกขึ้น มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการส่ือสารกับบุคคล 
ที่มีความตางอยางเห็นอกเห็นใจไดอยางเหมาะสม รูสึกรวมและเขาใจความรูสึกตอบุคคลที่มคีวามตางจากตนเอง 
มีกลยุทธในการผลิตส่ือและส่ือสารผานส่ือหลากหลายประเภทไดอยางมีศิลปะและมีพลังดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Social Responsibility) 

  

 

สามารถ 

10 
รับและสงสารผานส่ือที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซอนหรือมีนัยมากขึ้น เขาใจ วิเคราะห วิพากษ  
และนำสารที่ไดรับไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได ใชกลยุทธในการผลิตส่ือและ
ส่ือสารไดอยางมีสติและวิจารณญาณ และรูสึกรวมและเขาใจความรูสึก (Empathy) เพ่ือสรางความเขาใจ  
โดยคำนึงถึงความแตกตางในทุกมิติดวยความรับผิดชอบตอสังคมและการสรางสังคมที่พัฒนาอยางยั่งยืน 

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบงชี้ตามระดับสมรรถนะการสือ่สาร 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้
1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส

เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 

2. การรับสงสารบนพืน้ฐาน  
ความเขาใจ 

และความเคารพในความคดิเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร 
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร   

1 ใชประสาทสัมผัสในการรับและสงสาร 
อยางต้ังใจ เขาใจความแตกตางทางกายภาพ
ท่ีมีผลตอการสื่อสาร ใชสื่อ ภาพ เสียง คำพูด 
ทาทาง สัญลักษณใกลตัว และผลงาน 
อยางงาย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา  

- ใชประสาทสัมผสั ในการรับสารท่ีอยูใกลตัว - บอกความแตกตางเชิงกายภาพแบบกวาง
ระหวางตนเองกับบุคคลใกลตัว เชน เพศ วัย 

- รูจักประเภทของสื่อใกลตัว 
- สื่อสารผานคำพูด ภาพ เสียง สัญลักษณ 

ทาทาง การเคลื่อนไหว และผลงาน 
แบบงาย ๆ ตรงไปตรงมาได 

2 รับและสงสารอยางต้ังใจโดยใชประสาทสัมผสั 
เขาใจนัยตรง บอกขอมูลและความรูสึกท่ีมี 
ตอสารในสถานการณใกลตัวแบบตรงไปตรงมา 
โดยเลือกและผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
ผานการเคลื่อนไหว ทาทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ และผลงานแบบงาย ๆ 
พรอมท้ังคำนึงถึงประโยชนและโทษ 
ของการสื่อสารท่ีมีผลกระทบตอตนเอง  

- ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพ เหตุการณ 
ในสถานการณใกลตัว แลวตอบคำถาม 
อยางตรงไปตรงมา 

- ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพ เหตุการณ 
ในสถานการณใกลตัว แลวบอกความรูสึก 
ท่ีเกิดจากการรับสารอยางงาย ๆ ได 

 

- บอกความแตกตางเชิงกายภาพ 
ระหวางตนเองกับบุคคลใกลตัว 
ท่ีสงผลตอการสื่อสาร 

- รูจักประเภทของสื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เขาใจประโยชนและโทษของสื่อท่ีมีตอตนเอง

อยางเดนชัด 
- สื่อสารเรื่องราวใกลตัวผานภาษา ภาพ 

เสียง ทาทาง โดยเลือกและผลิตสื่อ 
ใหเหมาะกับบุคคลใกลตัวท่ีสื่อสารดวย 

3 
(จบ ป.3) 

รับและสงสารท่ีเปนขอมูล ขอเท็จจริง  
และความรูสึกท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น 
ในสถานการณใกลตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ  
และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกตาง
ระหวางตนเองกับบุคคลใกลตัว คำนึงถึง
ประโยชนและโทษของสื่อท่ีมีตอตนเอง 
สามารถสื่อสารเรื่องราวใกลตัว ท้ังท่ีเปนภาษา 

- ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวของ
กับสถานการณใกลตัวท่ีมีรายละเอียด 
มากข้ึน แลวตอบคำถามอยางตรงไปตรงมา  
ท้ังในสวนของขอมูล และความรูสึกท่ีได 

- แสดงความอดทนในการรับสารและ
แลกเปลี่ยนประสบการณและสื่อสาร 
กับบุคคลใกลตัวเกี่ยวกับสถานการณ 
ใกลตัวท่ีตางจากตนเอง 

- ถึงความแตกตางระหวางตนเอง
กับบุคคลใกลตัวท่ีสงผลตอการสื่อสาร  

- รูวิธีการเขาถึงสื่อท่ีหลากหลาย 
- ตระหนักถึงประโยชนและโทษของสื่อ 

ท่ีมีตอตนเองในระยะสั้น 
- สื่อสารเรื่องราวใกลตัวผานภาษา ภาพ 

เสียง ทาทาง การแสดงออกทางศิลปะ 
อยางงาย ๆ โดยเลือกและผลติสื่อ 
ใหเหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้
1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส

เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 

2. การรับสงสารบนพืน้ฐาน  
ความเขาใจ 

และความเคารพในความคดิเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร 
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร   
ภาพ เสียง สัญลักษณ ทาทาง การแสดงออก
ทางศิลปะอยางงาย โดยเลือกและผลิตสื่อ 
ใหเหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

4 รับและสงสารท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ 
ท่ีใกลตัว จับประเด็นสำคญั หรือวัตถุประสงค
ของผูสงสารได อธิบายความรูสึกท่ีเกิดขึ้น
จากการรับสารประเภทตาง ๆ ท่ีมีความซับซอน
มากขึ้น มีความอดทนในการรับและสงสาร  
ใชสื่อท่ีมีความหลากหลายขึ้น เขาใจผลกระทบ
ของสื่อท่ีมีตอตนเอง มีจุดมุงหมาย และกลวิธี
ในการสื่อสารและการผลิตสื่อ เพ่ือสื่อสาระ 
ท่ีเปนประโยชนตอตนเองไดอยางเหมาะสม 

- ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวของ
กับสถานการณท่ีใกลตัว แลวสามารถ 
จับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค 
ของผูสงสารแบบงาย ๆ ได  

- อธิบายความรูสึกท่ีไดรับจากการรับสาร
ประเภทตาง ๆ ท่ีมีความซับซอนมากขึ้น 
หรือมีอารมณหลากหลายขึ้น 

- แสดงความอดทนในการรับและสงสาร 

- ตระหนักถึงความแตกตางระหวางตนเอง
กับบุคคลในสังคมดานสงัคมและ
วัฒนธรรมแบบกวาง ๆ ท่ีสงผล 
ตอการสื่อสาร 

 

- ใชสื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เขาใจผลกระทบของสื่อท่ีมีตอตนเอง 

ในระยะยาวขึ้น 
- กำหนดจุดมุงหมายในการสื่อสาร 

แบบงาย ๆ สามารถเลือกใชและผลิตสื่อ 
ใชกลวิธีในการสื่อสารใหเหมาะสม  
และเกิดประโยชนตอตนเองได 

5 
(จบ ป.6) 

รับและสงสารท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ 
ในชุมชน สังคม อยางมีสติ จบัประเด็น 
สำคญั ขอคิด ท้ังเชิงบวกและลบท่ีไดรับ 
ตามวัตถุประสงคของผูสงสาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณอยางมีสติกับบุคคล 
ท่ีหลากหลายขึ้น ในสถานการณ 
ท่ีมีความซับซอน ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน           
มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร 
เลือกใชกลวิธีในการผลิตสื่อและสื่อสาร 
ท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชนตอตนเอง 
และตอกลุม ตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว 

- ฟงเสียง อานเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวของ
กับสถานการณในชุมชน สังคม อยางมีสติ 
แลวสามารถจับประเด็นสำคัญ  
ขอคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีไดรับ 
ตามวัตถุประสงคหลักของผูสงสาร  
พรอมท้ังประโยชนท่ีไดรับจากการรับสาร
ดังกลาวแบบตรงไปตรงมา 

- แลกเปลี่ยนประสบการณอยางมีสติ  
กับบุคคลท่ีหลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ 
สถานภาพ) ข้ึน ในสถานการณท่ีมีความ
ซับซอนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน 

- ตระหนักถึงความแตกตางระหวางตนเอง
กับบุคคลในสังคมดานสงัคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น 
ท่ีสงผลตอการสื่อสาร  

- ระบุความแตกตางระหวางโลกจริง  
กับโลกเสมือน 

- เลือกใชสื่ออยางระมัดระวังเพ่ือไมใหเกิด
ผลกระทบตอตนเองในเบื้องตนได 

- มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร 
ระดับเบื้องตน 

- กำหนดจุดมุงหมายในการสื่อสาร  
และสามารถเลือกใชกลวิธีในการผลิตสื่อ 
และสื่อสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน
ตอตนเองและตอกลุม 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้
1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส

เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 

2. การรับสงสารบนพืน้ฐาน  
ความเขาใจ 

และความเคารพในความคดิเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร 
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร   

6 รับและสงสารผานสื่อท่ีหลากหลาย 
โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
และประเมินคุณคา ในมิติความจริง  
(ขอมูลขาวสาร) ความดี (แกนแนวคิด)  
และความงาม (อารมณ สนุทรียะ) แบบงายได 
สื่อสารอยางสรางสรรคเพ่ือการอยูรวมกัน 
ในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของการสื่อสาร 
รูผลกระทบของสื่อ ประเมินคุณคาและ
จริยธรรมในการสื่อสารผานสื่อประเภทตาง ๆ 
มีจุดมุงหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ  
และออกแบบการสื่อสาร เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง ตอกลุม และตอสังคม 

- รับสารผานสื่อท่ีหลากหลายโดยปราศจาก
อคติ แลวสามารถสรุปประเด็น ตีความ 
และประเมินคุณคา ในมิติความจริง  
(ขอมูลขาวสาร) ความดี (แกนแนวคิด)  
และความงาม (อารมณ สุนทรียะ)  
แบบงายได 

- ฟงแบบ deep listening แบบเบื้องตน 
เพ่ือความเขาใจท่ีมีตอผูท่ีสื่อสารดวย 

- ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร 
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม และวัฒนธรรม 
ท่ีมีความหลากหลาย 

- ตระหนักถึงผลกระทบของการสื่อสาร 
ท่ีสรางความขัดแยง และใชประทุษวาจา 
(hate speech)  

- ประเมินคุณคา และตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ 

- มีจริยธรรมในการสื่อสารผานสื่อประเภท
ตาง ๆ 

- กำหนดจุดมุงหมายในการสื่อสาร  
การผลิตสื่อ และสามารถออกแบบ 
การสื่อสารท้ังภาษา ภาพ เสียง ทาทาง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง ตอกลุม 
และตอสังคม 

7 
(จบ ป.6) 

รับและสงสารผานสื่อท่ีหลากหลาย 
โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
วิเคราะห และประเมินคุณคา ในมิติความจรงิ 
ความดี ความงาม ท่ีมีความซับซอนมากขึ้น 
และเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร 
สามารถออกแบบการสื่อสารท่ีซับซอน 
ไดอยางมีศิลปะ และสรางสรรคในการสื่อสาร
มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชนท้ังตอตนเอง 
กลุม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุงหมาย
ท่ีกำหนดไว  

- รับสารผานสื่อท่ีหลากหลายโดยปราศจาก
อคติ แลวสามารถสรุปประเด็น ตีความ 
วิเคราะห และประเมินคุณคา ในมิติความจรงิ 
ความดี ความงาม ท่ีเกิดประโยชนกับคนหมูมาก 
หรือท่ีทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือเปนไปตามอุดมการณ 

- ฟงแบบ deep listening ในระยะเวลา 
ท่ีนานขึ้น 

- เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางของบุคคล 
ในสังคมท่ีหลากหลาย 

- สื่อสาร โดยปราศจากอคติคำนึงถึง 
ใจเขาใจเรา คำนึงถึงความแตกตาง 
ในสังคมท่ีหลากหลาย 

- วิเคราะห วิพากษการทำงานของสื่อกับ
การสรางผลกระทบตอสังคมในเชิงลึกได 

- ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ 
การสื่อสาร 

- กำหนดจุดมุงหมายในการสื่อสาร  
ผลิตสื่อ และสามารถออกแบบการสื่อสาร 
ท้ังภาษา ภาพ เสียง ทาทางท่ีซับซอน  
ไดอยางมีศิลปะ และสรางสรรค 
ในการสื่อสารมากขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชน
ท้ังตอตนเอง กลุม และสังคมของตนเอง 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้
1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส

เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 

2. การรับสงสารบนพืน้ฐาน  
ความเขาใจ 

และความเคารพในความคดิเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร 
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร   

8 รับและสงสารท่ีมีความซับซอนผานสื่อ 
ท่ีหลากหลายโดยปราศจากอคติ ตีความ 
วิเคราะห วิพากษจุดเดน จุดดอย ประเมิน
คุณคาของสารท่ีเกิดประโยชนกับคนหมูมาก 
หรือท่ีทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือท่ีเปนไปตามอุดมการณ สื่อสารทางบวก 
ผลิตสื่อท่ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีซับซอนได 
โดยคำนึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และสามารถ
ออกแบบการสื่อสารผานสื่อหลากหลาย
ประเภทไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
ท่ีตองการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชนของ
สวนรวมและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

- รับสารผานสื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจาก
อคติ แลวสามารถตีความ วิเคราะห 
วิพากษจุดเดน จดุดอย รวมท้ังประเมินคุณคา 
ของสารท่ีเกิดประโยชนกับคนหมูมาก 
หรือท่ีทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือท่ีเปนไปตามอุดมการณ 

- ฟงแบบ deep listening อยางมีสติ  
- เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางของบุคคล 

ในสังคมท่ีหลากหลาย 
- สื่อสารโดยปราศจากอคติ และใชการสื่อสาร

ทางบวก 

- ผลิตสื่อท่ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีซับซอนได 
- ออกแบบการสื่อสารผานสื่อหลากหลาย

ประเภท ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  
โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชนของสวนรวม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9 
(จบ ม.3) 

รับและสงสารท่ีมีความซับซอนและมีนัยแฝง
ผานสื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจากอคติ 
ตีความ วิเคราะห วิพากษ จุดเดน จุดดอย 
ประเมินคุณคาของสารนั้นไดลึกขึ้น           
มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการสื่อสาร
กับบุคคลท่ีมีความตางอยางเห็นอกเห็นใจ 
ไดอยางเหมาะสม รูสึกรวมและเขาใจ
ความรูสึกตอบุคคลท่ีมีความตางจากตนเอง      
มีกลยุทธในการผลิตสื่อและสื่อสารผานสื่อ
หลากหลายประเภทไดอยางมีศิลปะ 
และมีพลังดวยความรับผิดชอบตอสังคม  
(Social Responsibility)  

- รับสารท่ีมีความซับซอนและมีนัยแฝง 
ผานสื่อท่ีหลากหลาย แลวสามารถ 
ตีความ วิเคราะห วิพากษ จุดเดน จุดดอย 
ประเมินคุณคาของสารท่ีเกิดประโยชน 
กับคนหมูมากหรือท่ีทดสอบไดวา 
เปนประโยชนจริง หรือท่ีเปนไป 
ตามอุดมการณไดลึกขึ้น 

- สื่อสารกับบุคคลท่ีมีความตาง 
อยางเห็นอกเห็นใจไดอยางเหมาะสม  
รูสึกรวมและเขาใจความรูสึกตอบุคคล 
ท่ีมีความตางจากตนเองได 

- วางแผนและออกแบบการสือ่สาร 
ผานสื่อหลากหลายประเภท 
ไดอยางมีศิลปะ และมีพลัง 
ในการสรางประโยชนแกสังคม 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้
1. การรับสารอยางมีสติและถอดรหัส

เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
 

2. การรับสงสารบนพืน้ฐาน  
ความเขาใจ 

และความเคารพในความคดิเห็น 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 

3. การเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร 
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร   

10 รับและสงสารผานสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ
และมีความซับซอนหรือมีนัยมากขึ้น เขาใจ 
วิเคราะห วิพากษ และนำสารท่ีไดรับไปใช
ประโยชนเพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือ
สังคมได ใชกลยุทธในการผลิตสื่อและสื่อสาร
ไดอยางมีสติและวิจารณญาณ และรูสึกรวม
และเขาใจความรูสึก (Empathy) เพ่ือสราง
ความเขาใจ โดยคำนึงถึงความแตกตาง 
ในทุกมิติดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
และการสรางสังคมท่ีพัฒนาอยางย่ังยืน 

- รับสารผานสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ 
และมีความซับซอนหรือมีนัยมากขึ้น 
แลวสามารถเขาใจ วิเคราะห วิพากษ  
และนำสารท่ีไดไปใชประโยชน 
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได 
หรือท่ีทดสอบไดวาเปนประโยชนจริง  
หรือท่ีเปนไปตามอุดมการณ 

- สื่อสารอยางมีสติ ใช deep listening  
ในชีวิตประจำวัน และสามารถ 
ใชการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ         

- รูเทาทันสื่อ รูจักเลือกใชและผลิตสื่อ  
และกลวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
ใชการสื่อสารเพ่ือสรางสังคมท่ีพัฒนา 
อยางย่ังยืน 

- ใชกลยุทธในการผลิตสื่อและสื่อสาร 
ไดอยางมีสติและวิจารณญาณเพ่ือสราง 
ความเขาใจโดยคำนึงถึงความแตกตาง 
ในทุกมิติดวยความรับผิดชอบตอสังคม  
และการสรางสังคมท่ีพัฒนาอยางย่ังยืน 
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อภิธานศัพท 

กลยุทธในการสื่อสาร หมายถึง การออกแบบระบบและวางแผนในการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารบรรลุ

เปาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลวิธีในการสื่อสาร หมายถึง การนำแผนจากกลยุทธการสื่อสารมาสูปฏิบัติการเลือกใชวิธีการสื่อสาร 

ที่ทำใหผูสงสารสามารถสงสารไปถึงผูรับ และบรรลุเปาหมายได 

สาร หมายถึง สิ่งที ่ผู สงสารตองการนำเสนอและถายทอดไปยังผูรับสารโดยอาศัยสื ่อเปนตัวกลาง 

ในการนำเสนอ และผูรับสารสามารถเขาใจความหมายของสารเมื่อมีการถอดความหมายออกมา สารอาจเปน

คำพูด ตัวหนังสือ เรื่องราว ตัวเลข รูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาทาทางตาง ๆ เสียง บทเพลง ดนตรี รูป รส กลิ่น 

เสียง สัมผัส ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดง หรือถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการและวัตถุประสงค เจตนา  

ทั้งนัยตรงและนัยแฝงของผูสงสาร  

สื่อ หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกลางของสาร ทำหนาที่นำสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ผูสงสารตองอาศยัสื่อ 

หรือชองทางนำสารไปยังผู ร ับสาร ซึ ่งชวยใหติดตอถึงกันอยางมีประสิทธิภาพ สื ่อมีหลายรูปแบบ เชน  

สื่อธรรมชาติ สื ่อที่เปนเสียง สื่อที่เปนกลิ่น สื่อการแสดง สื่อบุคคล สื่อศิลปะ สื่อสิ่งประดิษฐ สื ่อสิ่งพิมพ  

สื่อเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิทัล เปนตน 
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4. สมรรถนะดานการรวมพลังทำงานเปนทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

 นิยาม 

 สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ
รวมกับผูอื่น โดยใชการรวมพลังทำงานเปนทีม มีแผน ขั้นตอน ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย มีภาวะผูนำ 
 มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีการประสานความคิดเห็นที่แตกตางสู การตัดสินใจและแกปญหาเปนทีม 
อยางรับผิดชอบรวมกัน สรางความสัมพันธที่ดีและจัดการความขัดแยงภายใตสถานการณที่ยุงยาก  

 องคประกอบ 

 1. เปนสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผูนำ มีทักษะการทำงานเปนทีม รับผิดชอบในบทบาทหนาที่
ของตนและของทีม มีความยืดหยุนในการทำงานรวมกับกลุมคนที่แตกตาง นำจุดเดนของตนและสมาชิกมาใช                  
ในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย สะทอนการทำงานของตนเองและทีม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม 
สรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ใหเปนที ่ยอมรับและไววางใจ ประสานความรวมมือภายในทีม                   
และระหวางทีม สรางคานิยมใหมในการทำงานรวมกัน และการพัฒนาทีมที่เขมแข็ง สามารถเปนตนแบบผูสราง
การเปลี่ยนแปลง 

 2. กระบวนการทำงานแบบรวมมือรวมพลังอยางเปนระบบ สามารถจัดระบบการทำงาน
กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และรวมกับผูอื่น รวมกันกำหนดเปาหมาย แผนการทำงาน 
ขั้นตอน และกระบวนการทำงานเปนทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชนของทีมกอนประโยชน
สวนตน แบงบทบาทหนาที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ดวยความใสใจ  
มีความพยายามในการทำงานและสนับสนุนชวยเหลือใหเกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟง แลกเปลี่ยน และ
ประสานความคิดเห็นที่แตกตาง ประยุกตใชทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได รวมรับผิด
และรับชอบตอผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณคาของการทำงานแบบรวมมือรวมพลัง  

 3. สรางความสัมพันธที่ดีและการจัดการความขัดแยง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานรวมกับ
ผูอื่น เห็นคุณคาของสัมพันธภาพที่ดี สรางและรักษาความสัมพันธอันดีในทีม ใหความไววางใจซึ่งกันและกัน                   
ปฏิบัติตอผูอื ่นดวยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เปนมนุษยดวยกัน เคารพและเห็นประโยชนของ                   
ความแตกตางหลากหลาย มีทักษะและใชวิธีการปองกันและจัดการความขัดแยงไดอยางเปนระบบ 
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ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม 

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

1 
รับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  มุงมั่นทำงานและทำกิจกรรมของตนเอง

และรวมกับผูอ่ืนไดสำเร็จตามขอตกลง กฎ กติกา และแสดงออก 

อยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ตามคำชี้แนะ 

เริ่มตน    

2 

รูและรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนตาง ๆ ใหสำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อไดรับการชี้แนะเพ่ือสนับสนุนการทำกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนให
บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนและตอบสนองตอ
สถานการณตาง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
มีความรับผิดชอบและใชจุดเดนในการทำงานใหสำเร็จ รักการทำงาน 
เปนสมาชิกทีมที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ การกำหนดเปาหมาย  
การสรางขอตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเขาใจ 
ตอเพ่ือนในทีมดวยความเปนมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มตน   

4 
เปนสมาชิกทีมที่รับผิดชอบตอบทบาทและงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
จัดระบบความคิดกอนลงมือทำงานอยางเปนลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเร็จ รวมทั้งการชวยเหลือเพ่ือนในทีม โดยปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเปนมิตร  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
เปนสมาชิกที่ริเร่ิมกำหนดเปาหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม 
ใชความคิดสรางสรรคในการวางแผนการทำงานอยางเปนลำดับขั้น 
และปฏิบัติงานจนสำเร็จ วิเคราะหและสะทอนการทำงาน แสดง 
ความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมใหบรรลุเปาหมาย 

 

สามารถ เริ่มตน  

6 
เปนผูนำตนเองมีสวนรวมในการตัดสินใจและการทำงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะทอน
ผลการทำงานโดยตระหนักถึงเปาหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม    

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

เปนผูนำตนเอง สรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนระบบ มีวิธีการ
ทำงานที่โปรงใสตรวจสอบได สรางสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการ
ความขัดแยงดวยความเขาใจและยอมรับ ความแตกตาง ความเสมอภาค
และเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ เห็นคุณคาของทุกคนในทีม 
อยางเทาเทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มตน 

8 
มีภาวะผูนำ ใชทักษะการคิดขั้นสูง เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ

และทำงานอยางมีสวนรวม เพ่ือขับเคล่ือนทีมใหบรรลุเปาหมาย  

ดวยกระบวนการทำงานที่โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพ

เชิงบวกในทีม  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาวะผูนำ เสริมสรางความสัมพันธ เชิงบวกและคุณคาของการรวมพลัง
ทำงานเปนทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกตาง 
และทำงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดและสามารถจัดการ 
ความขัดแยงได 

  

 

สามารถ 

10 
มีคุณลักษณะของผูที่สรางการเปล่ียนแปลง สรางแรงบันดาลใจ  
เห็นคุณคาของทุกคนอยางเทาเทียมกัน สรางพลวัตรของการทำงาน 
เปนทีม เพ่ือขับเคล่ือนสูเปาหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบงชี้ตามระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเปนทีม 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

1. การเปนสมาชิกทีมที่ดี        
และมีภาวะผูนำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบรวมมือรวมพลัง 

3. การสรางความสมัพนัธ 
และจัดการความขัดแยง 

1 รับรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  มุงม่ัน
ทำงานและทำกิจกรรมของตนเองและ
รวมกับผูอ่ืนไดสำเร็จตามขอตกลง กฎ 
กติกา และแสดงออกอยางเหมาะสม 
ในสถานการณตาง ๆ ตามคำชี้แนะ 

- รับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของทีม 
ท่ีตองทำงานรวมกันใหสำเร็จ 

- รูบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหบรรลุผลสำเร็จได โดยไดรับ 
การชี้แนะ 

- ทำงานและทำกิจกรรมตาง ๆ ตามลำดับ
ขั้นตอน ภายใตคำชี้แนะ ขอตกลง กฎ กติกา 
ใหสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด ท้ังของตนเอง 
และรวมกับผูอ่ืน 

- ใชงานสิ่งของตาง ๆ อยางถูกตอง จัดเก็บ
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชสวนตัว 
ไดตามคำชี้แนะ   

- แนะนำตนเองกับเพ่ือนได บอกสิ่งท่ีตนเอง 
ทำไดดี และสิ่งท่ีจะชวยเพ่ือนในทีมได 

- รับรูความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  
แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเม่ือเกิด 
ความขัดแยง เชน การไมใชความรุนแรง 
ไมมุงเอาชนะ การขอโทษ ขอบคุณ  
การใหอภัย ฯลฯ โดยไดรับการชี้แนะ
อยางใกลชิด 

 
 

2 รูและรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง มีความม่ันใจในการทำงานตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ใหสำเร็จ ตามคำแนะนำ 
และปฏิบัติตามกฎ กติกา ของทีม  
เม่ือไดรับการชี้แนะเพ่ือสนับสนุนการทำ
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนใหบรรลุผลสำเร็จ 
สามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนและ
ตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ  
ตามคำแนะนำ 
 
 
 

- ปฏิบัติตามภาระงานของทีมและ
ระบุจุดเดนของตนเองในการทำงาน
ตามหนาท่ีและบทบาทความ
รับผิดชอบได 

- รับผิดชอบและปฏิบัติบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง และเขาใจในบทบาท
หนาท่ีท่ีแตกตางกันของสมาชิกทีม 

- รูเปาหมายของทีม และชวยเหลือ สนับสนุน
ทีมในการทำกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมาย 

- ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามลำดับขั้นตอน และขอตกลง กฎ หรือ 
กติกา ใหสำเร็จ ตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือไปสู
เปาหมาย 

-  ใชงาน จัดเก็บและดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใชสวนรวมไดตามคำแนะนำ   

- ทักทายและพูดคุยทำความรูจักเพ่ือนในทีม  
- รับรูความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน แสดง

พฤติกรรมเชิงบวกเม่ือเกิดความขัดแยง
อยางเหมาะสมตามคำแนะนำ 
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3 
(จบ ป.3) 

มีความรับผิดชอบและใชจุดเดน 
ในการทำงานใหสำเร็จ รักการทำงาน  
เปนสมาชิกทีมท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การกำหนดเปาหมาย การสรางขอตกลง
และการทำงานของทีม แสดงออกถึง
ความเขาใจตอเพ่ือนในทีม 
ดวยความเปนมิตรตามคำแนะนำ 

- รูความสามารถของตน และใช
จุดเดนของตนในการทำงาน 
รับผิดชอบตามหนาท่ีและบทบาท 
ท่ีไดรับมอบหมายได 

- รวมตัดสินใจ กำหนดเปาหมายและขอตกลง 
  การทำงานรวมกันของทีม รวมถึงรับรู   
  เปาหมายและขอตกลงนั้น ๆ  
- มีสวนรวมทำงานกับผูอ่ืน สนับสนุนและ 
  รับผิดชอบตอการตัดสินใจรวมกัน 
- ใชทรัพยากรตาง ๆ อยางรูคุณคา และ

รับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใชของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบาน 

- แสดงความสนใจ ใสใจ และหวงใย                    
เพ่ือนในทีม 

- รับรูและเขาใจความรูสึกของตนเองและ
ผูอ่ืน แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเม่ือเกิด
ความขัดแยงอยางเหมาะสมตาม
คำแนะนำ 
 

4 เปนสมาชิกทีมท่ีรับผิดชอบตอบทบาท
และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดระบบ
ความคิดกอนลงมือทำงานอยางเปนลำดับ
ขั้นและปฏิบัติงานจนสำเร็จ รวมท้ัง 
การชวยเหลือเพ่ือนในทีม โดยปฏิบัติ 
ตอผูอ่ืนอยางเปนมิตร  

- รับผิดชอบบทบาทของตนเองอยาง
เต็มความสามารถ และชวยเหลือ
เพ่ือนในทีมได 

- ทำงานรวมกับทีมในการรับฟง แลกเปลี่ยน  
  แสดงความคิดเห็น เพ่ือหาทางเลือกและ 
  รวมตัดสินใจแกปญหากับทีมได 
- กำหนดเปาหมาย และจัดลำดับขั้นตอนการ

ทำงานและปฏิบติังานจนสำเร็จ  
- เลือกใชและดูแลรักษาทรัพยากรอยางรูคุณคา  

- พูดหรือแสดงตอผูอ่ืนในเชิงบวก 
- แกไขความขัดแยงเชิงบวก โดยใช              

เหตุและผล  
 

5 
(จบ ป.6) 

 

เปนสมาชิกท่ีริเริ่มกำหนดเปาหมาย 
วิธีการทำงานท้ังของตนเองและทีม  
ใชความคิดสรางสรรคในการวางแผน 
การทำงานอยางเปนลำดับขั้นและ
ปฏิบัติงานจนสำเร็จ วิเคราะหและ
สะทอนการทำงาน แสดงความคิดเห็น
และสนับสนุนการทำงานของสมาชิก 
ในทีมใหบรรลุเปาหมาย 

- ใชจุดเดนของตนเองและสมาชิก 
ในการทำงานเปนทีมในภาระงาน 
ท่ีแตกตาง สะทอนการทำงานของ
ตนเอง พรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนหนาท่ี
และบทบาท ชักจูงใหสมาชิกทีม
ทำงานใหสำเร็จเพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมาย 

- กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- รวมกำหนดเปาหมายของทีม รับรู  
รับผิดชอบเปาหมายนั้น และเห็นความเชื่อมโยง
ของหนาท่ีตนเองกับเปาหมายของทีม 

- รวมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู
เปาหมาย แบงบทบาทหนาท่ี 
และการตัดสินใจรวมกันในทีมได 

- รูจักและใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน
อยางคุมคา และสรางสรรค  

- เขาใจและยอมรับความสามารถของ
สมาชิกทีมท่ีแตกตางกัน 

- มีทักษะพ้ืนฐานการแกไขความขัดแยง 
เชน การสรางความเขาใจปญหา ปฏิเสธ
การใชความรุนแรง มุงเนนประเด็น
ปญหามากกวาตัวบุคคล ไมมุงเอาชนะ
กันแตสรางความรวมมือกัน การเขาใจ
ผูอ่ืน เปนตน 
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6 เปนผูนำตนเองมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและ
การทำงาน สะทอนผลการทำงาน  
โดยตระหนักถึงเปาหมายและสัมพันธภาพ
เชิงบวกของทีม    

- สะทอนการทำงานของตนและทีม
ตามความเปนจริง เพ่ือหาจุดเดน
และจุดพัฒนา ในการสนับสนุน 
การทำงานของทีม 

- สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
 

- รวมกำหนดเปาหมาย วางแผนการทำงาน
เปนทีม ลงมือปฏิบัติ ทบทวน ประเมินผล
และปรับปรุงการทำงานรวมกัน  

- เขาใจกระบวนการทำงานเปนทีมอยาง 
เปนองครวมและปรับบทบาทและหนาท่ีของ
ตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณเพ่ือให
บรรลุเปาหมายของทีม 

- รูจักและใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน
อยางรูคุณคา โดยคำนึงถึงผลกระทบตอ
ตนเอง ผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม 

- ไววางใจและสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกัน   
และกัน 

- ใชทักษะพ้ืนฐานในการปองกันและแกไข
ความขัดแยงในการทำงานเปนทีม 

- เขาใจและยอมรับความแตกตาง และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
 

7 
(จบ ม.3) 

เปนผูนำตนเอง สรางการมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน 
ตรวจสอบและพัฒนางานรวมกับผูอ่ืน
อยางเปนระบบ มีวิธีการทำงานท่ีโปรงใส
ตรวจสอบได สรางสัมพันธภาพเชิงบวก 
และจัดการความขัดแยงดวยความเขาใจ
และยอมรับ ความแตกตาง ความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
เห็นคุณคาของทุกคนในทีมอยาง 
เทาเทียมกัน  

- ใชทักษะการทำงานเปนทีมในการดึง
ศักยภาพของสมาชิกในการทำงาน
ใหบรรลุผลสำเร็จ สะทอนการ
ทำงานและใหขอเสนอแนะตอ
สมาชิกทีม และสรางแรงบันดาลใจ
ใหกันและกันในการทำงาน 

- เปนผูนำตนเองและเปนสมาชิกท่ีดี
ของทีมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ตนเองใหเปนท่ีไววางใจ 

 

- สนับสนุนดานขอมูล สงเสริมกระบวนการ
ทำงาน และการจัดการอยางเปนระบบ ท่ีให
สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ  

- ทำงานรวมกับทีมดวยกระบวนการทำงาน 
ท่ีเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

- รูจักใชทรัพยากรในการพัฒนางาน หรือ
นวัตกรรม หรือตอยอดจากของเดิม โดย
คำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
ชื่นชม และเห็นความทุมเทพยายาม  
ในการทำงานของสมาชิกทีม โดยไม
เลือกปฏิบัติ 

- ใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ เพ่ือสรางและรักษา
ความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

- จัดการความขัดแยงอยางเปนระบบ เห็น
ประโยชนจากความแตกตางทางความคิด 
รวมกันตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชนของ
สวนรวม 
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8 มีภาวะผูนำ  ใชทักษะการคิดขั้นสูง  
เพ่ือมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอยางมีสวนรวม เพ่ือขับเคลื่อน
ทีมใหบรรลุเปาหมายดวยกระบวนการ
ทำงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได  
อีกท้ังรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม  
 

- เปนผูนำและเปนสมาชิกท่ีดีของทีม 
แสดงออกไดอยางเหมาะสม  
มีแรงบันดาลใจ และสามารถวางแผน 
ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
จนไดรับความไววางใจและยอมรับ
จากสมาชิกทีม 

- กระตุนและสงเสริมใหทีมนำจุดเดน
ของแตละคนมาใชในการทำงานให
บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

- ประยุกตใชทักษะการคิดขั้นสูงในการบริหาร
จัดการงานและทีมในภาพรวม ตระหนักรูถึง
ความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ  
เพ่ือขับเคลื่อนการทำงาน โดยคำนึงถึง 
ความโปรงใสและตรวจสอบได 

- เห็นภาพความสำเร็จของทีม ใหความรวมมือ
ในการทำงานเปนทีมดวยความรับผิดชอบ
อยางสุดความสามารถ แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ทรัพยากรท่ีจำเปน ตลอดจนรวมตัดสินใจกับ
ทีมโดยคำนึงถึงประโยชนของทีมกอน
ประโยชนสวนตน 

- ปฏิบัติตนตอสมาชิกทีมดวยความจริงใจ 
เคารพ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนในฐานะท่ีเปน
มนุษยดวยกัน และใหความเปนธรรมตอ
ทุกฝาย 

- จัดการความขัดแยงอยางเปนระบบ  
เห็นประโยชนจากความแตกตางทาง
ความคิด รวมกันตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวม และมีการทบทวน
ประเมินผลท่ีเกิดขึ้น 

9 
(จบ ม.6) 

มีภาวะผูนำ เสริมสรางความสัมพันธเชิง
บวกและคุณคาของการรวมพลังทำงาน
เปนทีม มีความสามารถในการประสาน
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง และทำงานดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถ
จัดการความขัดแยงได          

- มีภาวะผูนำ ชวยเหลือสมาชิกทีมให
เขาใจเปาหมาย กระบวนการทำงาน 
และแผนการดำเนินงานท้ังระบบ 

- มีความยืดหยุนสามารถทำงาน
รวมกับกลุมคนท่ีแตกตาง ทำงาน
ประสานความรวมมือกันภายในทีม
และระหวางทีม 

 
 

- ใชกระบวนการทำงานท่ีใหผูท่ีเกี่ยวของ 
มีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย วางแผน 
และการทำงานรวมกัน ดวยความโปรงใส 
และตรวจสอบได 

- เลือกใชวิธีการตัดสินใจเปนทีมท่ีเหมาะสม   
กับสถานการณดวยการประสานความ      
คิดเห็นท่ีแตกตาง โดยคำนึงถึงความ    
ตองการและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอสมาชิก
ในทีมและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

- สามารถจัดการความขัดแยง 
ในสถานการณท่ีซับซอน 

- ยกยองและแสดงความยินดีกับ
ความสำเร็จของสมาชิกดวยความจริงใจ 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

1. การเปนสมาชิกทีมที่ดี        
และมีภาวะผูนำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบรวมมือรวมพลัง 

3. การสรางความสมัพนัธ 
และจัดการความขัดแยง 

10 มีคุณลักษณะของผูท่ีสรางการเปลี่ยนแปลง 
และเห็นคุณคาของทุกคนอยางเทาเทียม
กัน กระตุน สรางแรงบันดาลใจ และ
ยกระดับการรวมพลังทำงานเปนทีม  
เพ่ือขับเคลื่อนสูเปาหมายความสำเร็จของ
งานและของทีม 

- เปนตนแบบของผูสรางการเปลี่ยนแปลง
ท่ีใชภาวะผูนำไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ มีแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
สรางแรงจงูใจใหทีมเกิด 
การเปลี่ยนแปลง ท้ังแนวคิดและ
กระบวนการทำงาน 

 

- มีทัศนคติเชิงบวกตอการทำงานเปนทีม  
และสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการทำงาน
รวมกันเพ่ือสรางวัฒนธรรมการรวมมือ 
รวมพลัง 

- รักษาสัมพันธภาพของทีม ในบริบทและ
สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ความแตกตางภายในทีม และใชกระบวนการ
ทำงานท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานการณนั้น ๆ เพ่ือขับเคลื่อนทีมสู
เปาหมายดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

- รวมรับผิด รับชอบตอผลการกระทำของ
ตนเองและสมาชิกในทีม ตระหนักวา
ความสำเร็จและความลมเหลวเปนผลจาก
การทำงานรวมกันของสมาชิกทุกคนในทีม 

- ปฏิบัติตอทุกคนโดยเสมอภาคและ        
เทาเทียมกัน 

- กลาขจัดอคติและความกลัวสู 
การสรางสรรคแนวทางใหม 
ในการแกปญหาความขัดแยง     

- บริหารความสัมพันธอยางเปนองครวม     
   สรางแรงบันดาลใจ และยกระดับ  
   ประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมใน 
   บริบทท่ีแตกตางกัน 
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อภิธานศัพท  

ผูนำตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

ใหบรรลุเปาหมาย มีการทบทวนบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกทีม สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  

ทั้งการใหรางวัลและการวิพากษวิจารณตนเอง ที่นำไปสูการมีภาวะผูนำตอไป 

ภาวะผูนำ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในการใชทักษะการแกปญหาและใชมนุษยสัมพันธที ่ดี 

เพื ่อชี ้แนะแนวทางใหไปสูเปาหมาย สรางแรงบันดาลใจใหผู อื ่นไดพัฒนาตนเอง และนำจุดเดนของแตละคน 

เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จรวมกัน 

ผูนำการเปลี ่ยนแปลง หมายถึง ผู นำที ่สามารถนำการเปลี ่ยนแปลงตนเอง และอาจรวมถึงผู อ่ืน  

ในทางสรางสรรค มุงสรางใหเกิดความรวมมือ พลังรวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนแกสวนรวมรวมกัน เพ่ือรวมสรางสังคมสุขภาวะ  

สังคมสุขภาวะ หมายถึง สังคมทีค่นในสังคมมีสุขภาพรางกายและจิตใจดี มีสภาพแวดลอม สิ่งแวดลอมที่ดี 

ไมอดอยาก หรือยากจน เปนสังคมเขมแขง็ เชน ครอบครัวเขมแข็ง ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง สังคมที่มคีวามเปน

ธรรม ปลอดภัย ไมมีความขดัแยง ความรุนแรง หรือขาดสันติภาพ 

การจัดการความขัดแยง หมายถึง การตอบโตหรือตอบสนองในสถานการณความขัดแยงหนึ่ง ๆ  

ใหคลี่คลาย ดวยเหตุและผล และความรูสึกบนฐานความเขาใจผูอื่นในฐานะที่เปนมนุษยดวยกัน โดยปราศจากอคติ 

มีความกลา ความรวมมือ มุงสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
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5. การเปนพลเมืองทีเ่ขมแข็ง (Active Citizen: AC)  
 

นิยาม 

 การปฏิบัติตนอยางรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รูเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

และผูอื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีสวนรวมทางสังคมอยางมีวิจารณญาณ อยูรวมกับผูอื่นทามกลาง

ความหลากหลาย เห็นคุณคาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีบทบาทในการตัดสินใจและสรางการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม โดยยึดมั่นในความเทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

องคประกอบ 

 1. พลเมืองรูเคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ชวยเหลือ 

ใหเกียรติ และเห็นอกเห็นใจผูอื ่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ  

เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

2. พลเมืองรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ขอตกลง กฎหมาย อยางถูกตอง

และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหนาที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. พลเมืองมีสวนรวมอยางมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณและประเด็นปญหาของสังคม 

อยางมีวิจารณญาณ มีสวนรวมทางสังคมดวยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

4. พลเมืองผูสรางการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือรนในการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

ทางสังคม บนพ้ืนฐานของความเทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
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ระดับสมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
เขาใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

ตามคำแนะนำอยางเหมาะสม มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมและแจงผูเก่ียวของ 

เมื่อพบปญหาในชั้นเรียน 

เริ่มตน    

2 

มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน รูจักปฏิเสธ 

ชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมตาง ๆ ที่โรงเรียน 

จัดขึ้นหรือครูมอบหมายและแจงผูเก่ียวของเมื่อพบปญหาหรือความขัดแยง 

ในชั้นเรียน 

กำลัง

พัฒนา 
   

3 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน เคารพสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

ตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง เคารพตอสถาบันหลักของชาติ ติดตามขอมูลขาวสาร

ที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว เพ่ือนรวมชั้นเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวมตาง ๆ  

ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แกไขปญหาความขัดแยงในชั้นเรียนอยางมีเหตุผล 

สามารถ เริ่มตน   

4 

อดทนอดกล้ันในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกตาง ยอมรับความแตกตาง

หลากหลาย ชวยเหลือและแบงปนกับผูอ่ืน รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม

ตามบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข เคารพตอสถาบนัหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร 

เขารวมกิจกรรมและรวมเปนอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน 

ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกันกับผูเก่ียวของในการแกปญหา 

หรือความขัดแยงอยางมีเหตุผล 

เหนือ

ความ

คาดหวัง 

กำลัง

พัฒนา 
  

5 

รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผูอ่ืน ยอมรับและเคารพ 

ความแตกตางหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือและแบงปนกับผูอ่ืน 

รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ในฐานะพลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ เคารพตอสถาบันหลัก

ของชาติ ติดตามและตรวจสอบขอมูลขาวสาร เขารวมกิจกรรมและรวมเปนอาสาสมัคร 

ในกิจกรรมสาธารณะประโยชนระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกัน 

กับผูเก่ียวของในการแกปญหา โดยใชกระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

 

สามารถ เริ่มตน  

6 

รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผูอ่ืน พยายามท่ีจะเห็นอกเห็นใจและ

ชวยเหลือผูอ่ืน เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบตอ

ผลการกระทำตามบทบาทหนาที่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน 

ความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล ริเร่ิมและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นทีส่นใจ

ระดับทองถิ่นและประเทศ ดวยจิตสาธารณะ กระตือรือรนในการหาทางออก 

และรวมสรางการเปล่ียนแปลงรวมกันเก่ียวกับประเด็นปญหา โดยคำนึงถึง 

ความเทาเทียมเปนธรรมดวยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 

 

เหนือ

ความ

คาดหวัง 

กำลัง

พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง (ตอ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

7 

รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผูอ่ืน พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ใหเกียรติ ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมเลือกปฏิบัติ  

เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ 

พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล 

ที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  

ริเร่ิมและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที่สนใจระดับทองถิ่นและประเทศ  

ดวยจิตสาธารณะ กระตือรือรนในการหาทางออกรวมกันและริเร่ิมในการสราง 

การเปล่ียนแปลงของทองถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เก่ียวกับประเด็นปญหา 

โดยคำนึงถึงความเทาเทียมเปนธรรม ดวยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  สามารถ เริ่มตน 

8 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ  

ใชวิจารณญาณในการติดตามสถานการณและประเด็นปญหา ริเร่ิมและมีสวนรวม 

ทางสังคมในประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดวยจิต

สาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือรนในการรวมสรางการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

เก่ียวกับประเด็นปญหาของทองถิ่น ดวยคานิยมประชาธิปไตย 

 

 

เหนือ

ความ

คาดหวัง 

กำลัง

พัฒนา 

9 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏิบัติตามกฎ  

กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 

บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพากันโดยปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ

ตอบทบาทหนาที่พลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ยอมรับความแตกตางหลากหลาย ใชวิจารณญาณในการติดตามสถานการณ 

และประเด็นปญหา ริเร่ิมและมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที่หลากหลาย 

ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดวยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือรน 

ในการรวมสรางการเปล่ียนแปลงเชิงบวก เก่ียวกับประเด็นปญหาของทองถิ่น  

ดวยความเชื่อมั่นในสังคมที่เทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และแนวทาง

ที่ไมเกิดความรุนแรงตอสังคมและตอตัวเอง 

   สามารถ 

10 
ยึดมั่นและปกปองในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ส่ือสารผานชองทาง

สาธารณะระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดวยจิตสาธารณะ สำนึกสากล  

ดวยความเชื่อมั่นในสังคมที่เทาเทียมเปนธรรม คานิยมประชาธิปไตย และแนวทาง

ที่ไมเกิดความรุนแรงตอสังคมและตอตัวเอง แนวทางสันติวิธี 

  

 
เหนือ

ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบงชี้ตามระดับสมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

1 เขาใจผลกระทบของการกระทำอะไร 
ที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน 
ตามคำแนะนำอยางเหมาะสม มีสวนรวม 
ในกิจกรรมสวนรวมและแจงผูเกี่ยวของ 
เมื่อพบปญหาในช้ันเรียน 

- เขาใจผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นตอเน่ืองจากการ

กระทำของตนที่มีตอผูอ่ืน    

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

ตามคำแนะนำอยาง

เหมาะสม 

- ชวยเหลือกิจกรรม

สวนรวม  ของช้ันเรียน 

- แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบ

ปญหาในช้ันเรยีน หรือจะ

เสนอแนะแนวทางการ

แกปญหาอยางงายใน

โรงเรียนได 

2 มีความสามารถในการยับย้ังช่ังใจ เคารพ
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน รูจักปฏิเสธ 
ชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง มีสวนรวม
ในกจิกรรมสวนรวมตาง ๆ ทีโ่รงเรียนจัด
ขึ้นหรือครูมอบหมายและแจงผูเกี่ยวของ
เมื่อพบปญหาหรือความขัดแยงในช้ัน
เรียน 

- รูจักและปกปองสิทธิ

เสรีภาพของตนเอง รูจัก

ปฏิเสธ เคารพสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืน 

ชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือไดรับ 

การรองขอ 

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

อยางเหมาะสมตาม

บทบาทหนาทีต่นเองใน

ฐานะสมาชิกของ

ครอบครัว ชั้นเรียน และ

โรงเรียน    

- เขารวมกิจกรรมเพ่ือ

สวนรวมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

หรือครูมอบหมายหรือ

กำหนด 

ใหเขารวม 

- แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบ

ปญหา หรือความขัดแยง

ในช้ันเรียน 

3 อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบ
และไมทำใหผูอ่ืนเดือดรอน เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง เคารพตอ
สถาบันหลักของชาติ ติดตามขอมูล

- มีอิสระที่จะคดิและ

แสดงออกที่รับผิดชอบและ

ไมทำให 

ผูอ่ืนเดือดรอน ชวยเหลือ

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

อยางเหมาะสมตาม

บทบาทหนาที่ตนเองใน

ฐานะสมาชิกของ

- ติดตามขอมูลขาวสารและ

ปญหาที่เกี่ยวของกับ

ตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน

รวมช้ันเรียน และโรงเรียน 

- หาทางออกรวมกันกับ

เพ่ือน และครู ในการ

แกปญหาหรือความ
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

ขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว  
เพ่ือนรวมช้ันเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม
สวนรวมตาง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือ
โรงเรียน แกไขปญหาความขดัแยง ใน
ช้ันเรียนอยางมีเหตุผล 

ผูอ่ืนเมื่อไดรับการรองขอ  

หรือเมื่อเห็นวาตองการ 

ความชวยเหลือ ใชของ

สวนรวมอยางะมัดระวัง   

ครอบครัว ช้ันเรียน  

และโรงเรียน เคารพตอ

สถาบนัหลักของชาติ   

  

มีสวนรวมในกจิกรรม

สวนรวมตาง ๆ ใน

ระดับชัน้เรยีนหรือรงเรียน

ที่เหมาะสมตามวัย 

ขัดแยงในช้ันเรียน 

อยางมีเหตุผล  

 

4 อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการ

แสดงออกที่แตกตาง ยอมรับความ

แตกตางหลากหลาย ชวยเหลือและ

แบงปนกับผูอ่ืน รับผิดชอบและปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที ่

ในฐานะพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เคารพตอสถาบันหลักของชาติ ติดตาม

และตรวจสอบขอมูลขาวสาร เขารวม

กิจกรรมและรวมเปนอาสาสมัครใน

กิจกรรมสาธารณะประโยชนระดับ

โรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกัน

กับผูเกี่ยวของในการแกปญหาหรือความ

ขัดแยงอยางมีเหตุผล 

- สามารถกำกบัควบคุม

ตนเอง รูจักและปกปอง

สิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผูอ่ืน  

ยอมรับความแตกตาง  

ไมกลัน่แกลงเพ่ือน 

(Bullying) ทางรางกาย

และวาจา ชวยเหลือผูอ่ืน

เม่ือเหน็วาตองการความ

ชวยเหลือ 

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

อยางเหมาะสมตามบทบาท

หนาที่ ระเบียบ กฎ 

กติกา ตลอดจนแนว

ปฏิบัติตาม 

วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

และทองถ่ิน เคารพตอ

สถาบันหลักของชาติ 

- ติดตามขาวสารเหตุการณ 

สถานการณ ปญหาที่

เกี่ยวของ 

กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 

เขารวมกิจกรรมและรวม

เปนอาสาสมัครใน

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน 

ระดับโรงเรียนหรือชุมชน 

ที่เหมาะสมตามวัย   

- หาทางออกรวมกัน 

กับผูที่เก่ียวของ 

ในการแกปญหาความ

ขัดแยงในช้ันเรียนหรือ

โรงเรียน 

อยางมีเหตุผล 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

5 รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผูอ่ืน ยอมรับและเคารพความ

แตกตางหลากหลาย พยายามที่จะเห็น

อกเห็นใจ ชวยเหลือและแบงปนกับผูอ่ืน 

รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

อยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่ในฐานะ

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เคารพ

ตอสถาบันหลักของชาติ  ติดตามและ

ตรวจสอบขอมูลขาวสาร เขารวม

กิจกรรมและรวมเปนอาสาสมัครใน

กิจกรรมสาธารณะประโยชนระดับ

โรงเรียนและชุมชน หาทางออกรวมกัน

กับผูเกี่ยวของในการแกปญหา โดยใช

กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถี

ประชาธิปไตย 

 

- รูจักและปกปองสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและ

ผูอ่ืน  

เคารพในความ

หลากหลาย  

ไมกลัน่แกลงเพ่ือนทาง

รางกายและวาจา 

ชวยเหลือผูอ่ืน 

ในสถานการณตาง ๆ  

ไมดวนตัดสินผูอ่ืน โดยใช

อคติ แบงปนสิง่ของตาง 

ๆ ของตนใหกับผูอ่ืนตาม

ความเหมาะสม 

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน 

อยางเหมาะสมตามบทบาท

หนาที่ ระเบียบ กฎ กติกา 

ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม 

วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 

และทองถิ่นดวยความ

เขาใจ เคารพตอสถาบัน

หลักของชาติ     ในฐานะ

พลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย  

- ติดตามขาวสารและ

ตรวจสอบขอมลูเกี่ยวกับ

เหตุการณ สถานการณ 

ปญหาที่เกี่ยวของ กับ

ตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศ  

เขารวมกิจกรรมและรวม

เปนอาสาสมัครใน

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน  

ระดับโรงเรียนหรือชุมชน 

ที่เหมาะสมตามวัย  

โดยคำนงึถึงผลดีและ

ผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

- หาทางออกรวมกัน 

กับผูที่เกีย่วของในการ

แกปญหาความขัดแยง

หรือทบทวนกฎ ระเบียบ 

กติกาในชัน้เรยีน อยางมี

เหตุผลโดยใช

กระบวนการ

ปรึกษาหารือตามวิถี

ประชาธปิไตย  
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

6 รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

และผูอ่ืน พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและ

ชวยเหลือผูอ่ืน เคารพและปฏิบัติตนตาม

กฎกติกาทางสังคม  

มีความรับผิดชอบตอผลการกระทำตาม

บทบาทหนาที่พลเมืองประชาธิปไตย 

ติดตามและประเมินความถูกตองและ

นาเช่ือถือของขอมูล ริเริม่และมีสวนรวม

ทางสังคมในประเด็นที่สนใจระดับทองถิ่น

และประเทศ ดวยจิตสาธารณะ 

กระตือรือรนในการหาทางออกและรวม

สราง 

การเปลี่ยนแปลงรวมกันเกี่ยวกับประเด็น

ปญหา โดยคำนึงถึงความเทาเทียมเปน

ธรรม 

ดวยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

- รูจักและปกปองสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและ

ผูอ่ืน  

ไมกลั่นแกลงผูอ่ืน 

ทั้งทางรางกาย วาจา และ

ความสัมพันธทางสงัคม 

(Social bullying)  

ใหเกียรติ และชวยเหลือ

ผูอ่ืน ไมดวนตัดสินผูอ่ืน

โดยใชอคติ พยายามที่จะ

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

(Empathy) แบงปน

สิ่งของตาง ๆ ของตน

ใหกับผูอ่ืนตามความ

เหมาะสม  

- เคารพและปฏิบัติตน 

ตามกฎ กติกา ขอตกลง  

และกฎหมายอยาง

เหมาะสมตามบทบาท

หนาที่และ 

ความรับผิดชอบ 

ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม

วิถีวัฒนธรรม 

ที่มีความหลากหลาย 

ในฐานะพลเมอืงใน

ระบอบประชาธิปไตย 

- ติดตามและประเมิน 

ความถูกตองของขอมูล 

ขาวสารที่เก่ียวของ 

กับการเปลีย่นแปลง 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และ

ประเด็นปญหาของ

ทองถ่ิน ประเทศ ริเริ่มและ

มีสวนรวมทางสังคมใน

ประเด็นที่สนใจดวยจิต

สาธารณะ  

(Public Mind) โดย

คำนึงถึงผลดีและผลเสียที่

จะเกิดขึ้น 

- กระตือรือรนในการหา

ทางออกรวมกันเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหา และรวม

สรางการเปลี่ยนแปลง 

ของทองถิ่นหรือประเทศ  

โดยคำนงึถึงความเทา

เทียมเปนธรรม ดวยสันติ

วิธีและ 

วิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

7 รูจักและปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผูอ่ืน พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน

ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ใหเกียรติ 

ชวยเหลือผูอ่ืน 

โดยไมเลือกปฏิบัติ เคารพและปฏิบัติตน 

ตามกฎ กติกาทางสังคม มีความ

รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่พลเมือง

ประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความ

ถูกตองและนาเช่ือถือของขอมูลที่

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ริเริ่ม 

และมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที่

สนใจระดับทองถิ่นและประเทศ ดวยจิต

สาธารณะ กระตือรือรนในการหาทางออก

รวมกัน 

และริเริ่มในการสรางการเปลี่ยนแปลงของ

ทองถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก 

เกี่ยวกับประเด็นปญหา โดยคำนึงถึงความ

- รูจักและปกปองสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและ

ผูอ่ืน 

ไมกลัน่แกลงผูอ่ืน 

ทั้งทางรางกาย วาจา และ

ความสัมพันธทางสังคม 

และความสัมพันธในโลก

ไซเบอร (Cyber bullying) 

ใหเกียรติ พยายามทีจ่ะ

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ทั้งในโลกจรงิและโลก

เสมือน  

(Digital Empathy) 

ชวยเหลือผูอ่ืน โดยไม

เลือกปฏิบัติ 

- เคารพและปฏิบัติตน 

ตามกฎ กติกา ขอตกลง  

และกฎหมายอยาง

เหมาะสมตามบทบาท

หนาที่และ 

ความรับผิดชอบ 

ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม

วิถีวัฒนธรรม 

ที่มีความหลากหลาย 

ดวยความเขาใจ ในฐานะ

พลเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข   

- ติดตามและประเมิน 

ความถกูตองและ

นาเชือ่ถือของขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลง 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และ

ประเด็นปญหาของ

ทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค 

และประชาคมโลก ริเริ่ม

และ 

มีสวนรวมทางสังคม 

ในประเด็นที่สนใจ 

ดวยจิตสาธารณะ (Public 

Mind) โดยคำนึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ทั้งในระดับทองถ่ิน 

- กระตือรือรนในการหา

ทางออกรวมกันเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหา และรเิริ่ม

ในการสราง 

การเปลี่ยนแปลงของ

ทองถิ่น ภูมิภาค และ

ประชาคมโลก  

โดยคำนึงถึงความเทา

เทียม 

เปนธรรม ดวยสันติวิธี

และ 

วิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

เทาเทียมเปนธรรม ดวยสันติวิธีและวิถี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

ภูมิภาค และประชาคม

โลก 

8 ยึดมั่นในหลักสทิธิเสรีภาพและความ

เสมอภาค พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ืนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบน

พ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันโดย

ปราศจากอคติ ใชวิจารณญาณ 

ในการติดตามสถานการณและประเด็น

ปญหา ริเริ่มและมีสวนรวมทางสังคมใน

ประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและ

ประชาคมโลก ดวยจิตสาธารณะและ

สำนึกสากล กระตือรือรนในการรวมสราง

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาของทองถิ่น  

ดวยคานิยมประชาธิปไตย 

 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของ

ผูอ่ืน ตระหนักในสิทธิ

เสรีภาพของตนเอง 

ชวยเหลือ  

ใหเกียรติผูอ่ืน ไมเลือก

ปฏิบัติและเห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ืน ทั้งในโลกจริงและ

โลกเสมือน (Digital 

Empathy) บนพืน้ฐานของ

การพึ่งพาอาศยักัน  

โดยปราศจากอคติ  

- เคารพและปฏิบัติตามกฎ

กติกา และกฎหมาย  

ตามบทบาทหนาทีแ่ละ 

ความรับผิดชอบของ

พลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ดวยความ

เขาใจ 

และยอมรับในความ

แตกตางหลากหลายของ

สังคมไทย  

- ใชวิจารณญาณในการ

ติดตามสถานการณ

บานเมือง นโยบายภาครัฐ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

รวมทั้งประเด็นปญหาระดับ

ทองถิ่น ภูมิภาค ริเริ่มและ

มีสวนรวมทางสังคม 

ในประเด็นที่หลากหลาย 

ดวยจิตสาธารณะ (Public 

Mind) โดยคำนึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้ง

ในระดับทองถิ่น ภูมิภาค 

และประชาคมโลก 

 

- กระตือรือรนในการรวม

สรางการเปลีย่นแปลง

เชิงบวก เกี่ยวกับประเด็น

ปญหา 

ของทองถิ่น ภูมิภาค  

และประชาคมโลก  

คานิยมประชาธิปไตย  

และแนวทางสนัติวิธี  



224 
 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

9 ยึดมั่นในหลักสทิธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค เคารพและปฏิบัติตามกฎ 
กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน
บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพากันโดย
ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ  
มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
พลเมืองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยอมรับ
ความแตกตางหลากหลาย  
ใชวิจารณญาณในการติดตาม
สถานการณและประเด็นปญหา ริเริ่ม
และมีสวนรวมทางสังคมในประเด็นที่
หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคม
โลก ดวยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
กระตือรือรนในการรวมสรางการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาของทองถิ่น ดวยความเช่ือมั่นใน
สังคมที่เทาเทยีมเปนธรรม คานิยม
ประชาธิปไตย และแนวทางทีไ่มเกิด
ความรุนแรงตอสังคมและ 
ตอตัวเอง 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของ

ผูอ่ืน ตระหนักในสิทธิ

เสรีภาพ 

ของตนเอง ทั้งในโลกจริง

และโลกเสมือน (Digital 

Empathy) ชวยเหลือ  

ใหเกียรติ และเห็นอกเห็น

ใจผูอ่ืน (Empathy) บน

พ้ืนฐานของการพ่ึงพา

อาศัยกัน  

โดยปราศจากอคติ  

ไมเลือกปฏิบัติ  

(Non-Discrimination) 

เพื่อการอยูรวมกันอยาง

สันติ 

- เคารพและปฏิบัติตามกฎ 

กติกา และกฎหมาย  

ตามบทบาทหนาที่และ 

ความรับผิดชอบของ

พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ดวยความ

เขาใจ 

และยอมรับในความ

แตกตางหลากหลายของ

สังคมไทย                  

และประชาคมโลก 

- ใชวิจารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ
บานเมือง นโยบายภาครัฐ  
การเคลื่อนไหวทางสงัคม
และการเมืองของ
พลเมือง การปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็น
ปญหาระดับทองถิ่น 
ภูมภิาค และประชาคม
โลก ริเริ่มและมีสวนรวม
ทางสังคมในประเด็นที่
หลากหลาย ดวยจิต
สาธารณะ (Public Mind) 
และสำนึกสากล (Global 
Mindedness) โดย
คำนึงถึงประโยชน 
ที่จะเกิดขึน้ทั้งในระดับ
ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก   

- กระตือรือรนในการรวม

สรางการเปลี่ยนแปลงเชิง

บวก เกี่ยวกับประเด็น

ปญหา 

ของทองถิ่น ภูมิภาค และ

ประชาคมโลก ดวยความ

เชื่อม่ันในสังคมที่เทาเทียม

เปนธรรม  คานิยม

ประชาธิปไตย และ

แนวทางที่ไมเกิดความ

รุนแรงตอสังคมและตอ

ตัวเอง  
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับ คำนยิามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบงชี ้

พลเมืองรูเคารพสิทธ ิ
พลเมืองรับผิดชอบ 

ตอบทบาทหนาที ่

พลเมืองมีสวนรวม 

อยางมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 

ผูสรางการเปลี่ยนแปลง 

10 ยึดมั่นและปกปองในหลักสิทธิเสรีภาพ 

และความเสมอภาค สื่อสารผานชองทาง

สาธารณะระดับภูมิภาคและประชาคม

โลก ดวยจิตสาธารณะ สำนึกสากล ดวย

ความเช่ือมั่น 

ในสังคมที่เทาเทียมเปนธรรม คานิยม

ประชาธิปไตย และแนวทางที่ไมเกิดความ

รุนแรงตอสังคมและตอตัวเองแนวทาง

สันติวิธี 

- เคารพและปกปองสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืน ตระหนัก 

ในสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

ชวยเหลือ ใหเกียรติ  

และเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน  

ทั้งในโลกจริงและโลก

เสมือน (Digital Empathy) 

บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา

อาศัยกัน  

โดยปราศจากอคติ  

ไมเลือกปฏิบัติ  

(Non-Discrimination)  

เพื่อการอยูรวมกันอยาง

สันติ 

- เคารพและปฏิบัติตามกฎ 

กติกา และกฎหมาย  

ตามบทบาทหนาที่และ 

ความรับผิดชอบของ

พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ดวยความ

เขาใจ 

และยอมรับในความ

แตกตางและแสดงออก

ซ่ึงความเคารพในความ

หลากหลายของ

สังคมไทย และประชาคม

โลก 

- ใชวิจารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ
บานเมือง นโยบายภาครัฐ  
การเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการเมืองของพลเมือง  
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็น
ปญหา 
ระดับทองถิ่น ภูมิภาค 
และประชาคมโลก ริเริ่ม
และมีสวนรวมทางสังคม 
ในประเด็นที่หลากหลาย 
และสื่อสารผานชองทาง
สาธารณะ ดวยจิตสาธารณะ 
และสำนึกสากล โดย
คำนึงถึงประโยชน 
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก   

- กระตือรือรน มีบทบาท

นำ 

หรอืเปนตนแบบในการ

รวมสรางการเปลี่ยนแปลง

เชิงบวก 

เกี่ยวกับประเด็นปญหา 

ของทองถิ่น ภูมิภาค  

และประชาคมโลก  

ดวยความเช่ือมั่นในสังคม 

ที่เทาเทียมเปนธรรม  

คานิยมประชาธิปไตยและ

แนวทางที่ไมเกิดความ

รุนแรงตอสังคมและตอ

ตัวเอง 
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อภิธานศัพท  

ความรับผิดชอบ 
ความตั ้งใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที ่ และยอมรับผลที ่เก ิดขึ ้นจากการกระทำของตน  

เมื ่อเกิดผลเสียหายก็ไมโยนความผิดใหแกผู อ ื ่น นอมรับความผิดพลาด แลวนำมาพิจารณาไตรตรอง  
เพื่อปรับปรุงแกไขมิใหเกิดความเสียหาย หรือความผิดพลาดขึ้นอีก ผูมีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตรตรอง
ใหรอบคอบถึงความดีงาม ความถูกตองเหมาะสม ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกอนที่จะกระทำการใด ๆ  

สำนึกสากล 
เจตคติของบุคคลที่ใหความสำคัญกับการมองโลกที่ตนเองมีความสัมพันธเกี่ยวของกันกับสังคมโลก  

มีความรับผิดชอบตอโลกในฐานะสมาชิกคนหน่ึง โดยยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม สนใจตอประเด็น
ปญหาโลก เห็นวาทุกคนตองพึ ่งพาอาศัยกันและอยูร วมกันอยางสันติ และถือวามนุษยทุกคนในโลก 
ตางเปนสมาชิกที่มีสิทธิ เสรีภาพและมีความเสมอภาคกัน 

โลกจริงโลกเสมือน 
พื้นที่ในการรับรู สงสาร แสดงตัวตน และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งมีทั้งในโลกจริง เชน ในหองเรียน  

ในชุมชน ในประเทศ และในโลกเสมือน เชน ในสังคมออนไลน ในโลกดิจิทัล เว็บบอรด หรือระบบขอความ
ออนไลน เปนตน  

วิถีประชาธิปไตย 
รูปแบบการดำรงชีวิตอยูรวมกันของกลุมคนในสังคม ที่มีกติกาหรือหลักการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น เคารพกฎเกณฑของสังคมและดำรงตนเปนประโยชน
ตอสังคม 

ความเทาเทียมในสังคม 
การสงเสร ิมใหบ ุคคลใชส ิทธ ิและเสรีภาพในการดำรงชีว ิตในสังคมไดอยางสงบ เสมอภาค  

และขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลที่มาจากอคติในดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา ฯลฯ 

ความเปนธรรมในสังคม 
การปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรม การจัดสรรผลประโยชนหรือภาระแกสมาชิกในสังคม อยางเทาเทียม 

ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความแตกตางและผลประโยชนที่แตละบุคคลไดรับ 

สันติวิธ ี
วิธีการแกไขความขัดแยงหรือตอบโตในสถานการณหนึ่ง ๆ ที่มิใชการยอมจำนนตอปญหาหรือการนิ่งเฉย 

แตเปนการรวมกันหาแสวงหาทางออกบนพื้นฐาน การอยูรวมกันฉันทมิตร ปราศจากอคติและความเกลียดชัง 
อดทนอดกลั้นตอการใชความรุนแรงในการแกปญหา 
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คานยิมประชาธิปไตย 
ความเชื ่อ ศรัทธา ของบุคคลในการพรอมที่จะรูจักและปกปองสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน 

ความชอบธรรมของตน ใหความเคารพและไมละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของผู อื ่น ยึดถือเสียงสวนใหญ 
และเคารพสิทธิของเสียงสวนนอย มีจิตสํานึกในเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม และนิติธรรม  
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6. การอยูรวมกับธรรมชาติ และวิทยาการอยางยั่งยนื (Sustainable coexistence with living in the 
harmony of nature and science) 

 

นิยาม 

มีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณของโลกและเอกภพและความสัมพันธของคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใชและรูเทาทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู อยากเห็น  

ชางสังเกต เห็นคุณคา สามารถแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรมไดเพื ่อการดำรงชีวิตและอยูรวมกับ

ธรรมชาติอยางยั่งยืน 

องคประกอบ 

๑. การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเขาใจขอเท็จจริง 

สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และในเอกภพ 

๒. การเชื่อมโยงความสัมพันธของคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเพื่อการอยูรวมกันกับธรรมชาติ                    

อยางยั ่งยืน: มองเห็นปญหา เชื ่อมโยงและประยุกตใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื ่อแกปญหา หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื ่อการดำรงชีวิตและอยูรวมกับ

ธรรมชาติอยางยั่งยืน  

๓. การสราง ใช และรูเทาทนัวิทยาการเทคโนโลยี: สรางและใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

สรางสรรค รูเทาทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สิ่งแวดลอม และสังคม 

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสำหรับการเขาใจระบบธรรมชาติและ               

การอยูรวมกันอยางยั ่งยืน: มีความอยากรู อยากเห็น ชางสังเกต เขาใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณคาของ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพ่ือการดำรงชีวิตและอยูรวมกับธรรมชาติอยางย่ังยืน 

ท่ีมาและกรอบแนวคดิ 

 ความกาวหนาของวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำใหอุตสาหกรรม และอาชีพตางๆ 

กาวหนาอยางรวดเร็วสงผลตอเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของมนุษย อยางไรก็ตามความกาวหนานี้กลับสวน

ทางกับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะที่มนุษยมุงหนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยู ตางไดฉกฉวยประโยชนจากธรรมชาติในหลาย ๆ ดานเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตจนเกิน

ความสามารถของธรรมชาติในการฟนฟูกลับมาไดใหมทันกับความตองการที่ไมมีขีดจำกัดของมนุษย สิ่งเหลาน้ี

สงผลกระทบกับความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางมนุษย สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ ซึ่งรุนแรงมากขึ้นใน

ปจจุบัน ดังนั้น การที่พลเมืองโลกตระหนักรู ในการรักษาสมดุลระหวางการนำความรูความกาวหนาของ
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการเทคโนโลยีมาใชในการดำรงชีวิตหรือแกปญหากับการใชและอยูรวมกับ

ธรรมชาติโดยไมเบียดเบียนจนเกินพอดี ก็จะสงผลใหเกิดการอยูรวมกันอยางปกติสุขและอยางย่ังยืน 

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั ้งที ่ ๗๐ เมื ่อวันที ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘                      

ณ สำนักงานใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยไดเขารวมประชุมและลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน           

ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development)  ซึ ่งเปนกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือ  

รวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยไมทิ้งใครไวขางหลังภายในป                 

พ.ศ. ๒๕๗๓  (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๔)  

องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) เพื ่อเปนแนวทางใหแตละประเทศดำเนินการรวมกันไว ๑๗ เปาหมาย                    

ซึ่งสามารถแบงไดเปน ๑๖๙ เปาหมายยอย และ ๒๔๗ ตัวชี้วัด ทั้งนี้เมื่อนำเปาหมายมาจัดกลุมตามมิติที่

สัมพันธกันจะไดเปน ๕ มิติ (5Ps) โดยการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ซึ่งเปนเปาหมายที่ ๔   

ของ SDGs จะจัดรวมอยูในมิติการพัฒนาคน (People) ซึ ่งการศึกษาที่มีคุณภาพจะมุงเนนไปที่การสราง

หลักประกันวา  ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิต(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๔ และ United Nations, ๒๐๒๑)  

ทั้งน้ีสวนหน่ึงของการศึกษาที่มีคุณภาพ  เชน ตามที่ระบุไวในเปาหมายยอยที่ ๔.๗ จะมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคน

ไดรับความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นำไปสูเปาหมายปลายทางคือการมีความรู

และทักษะที่นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สมดุลซึ่งกันและกัน  โดย

ความรูและทักษะที่จำเปน เชน ความสามารถในการเขาถึงและใชเทคโนโลยีในการเรียนรูแบบวิถีใหมใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือ

นำไปสูการเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและอยูรวมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข การปฏิบัติ

ตนโดยมีความรูที่ถูกตอง เชน ไมปลอยปลาบางสายพันธลงในแหลงน้ำจนทำใหสัตวน้ำประจำทองถิ่นถูกรุกราน

หรือสูญพันธซึ่งทำใหระบบนิเวศเกิดความเสียหาย  

ความฉลาดทางดิจิทัล 

ความฉลาดทางดิจิทัล เปนสมรรถนะดานสติปญญา การรูคิด สังคม อารมณ และการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในการที่จะเผชิญกับความทาทาย และสามารถใชชีิวิตไดอยางมีความสุขบนโลกดิจิทัลอยางมีคุณธรรม 

และจริยธรรม การที่บุคคลมีความฉลาดทางดิจิทัลจะทำใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตใน

การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รูผิดรูถูก และรูเทาทัน เปนบรรทัดฐานในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

เหมาะสม เรียนรูที่จะใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด และปลอดภัย ความฉลาดทางดิจิทัลมี ๘ ดาน ดังน้ี 
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๑. อัตลักษณทางดิจิทัล (Digital Identity) 

          อัตลกัษณพลเมืองดิจิทัล เปนความสามารถสรางและบริหารจัดการ สรางตัวตน ปรับเปลี่ยน และ

รักษาอัตลักษณที่ดีบนโลกดิจิทัลใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

๒. การใชงานเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Use) 

          เปนความสามารถในการบริหารจัดการเวลา รักษาสมดุลระหวางการใชเวลาในโลกดิจิทัล และใน

ชีวิตประจำวันของตนเอง สามารถควบคุมตนเองและจัดสรรเวลาในการใชงานอุปกรณดิจิทัลและอุปกรณ

เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชงานสื่อสังคม (social Media) และเกมออนไลน (online 

games) ดวยความรับผิดชอบตอตนเอง เกิดสมดุลระหวางโลกออนไลน และโลกความเปนจริง อีกทั้งตระหนัก

ถึงอันตราย และสุขภาพจากการใชเวลาหนาจอนานเกินไป และผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล 

๓. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Safety) 

          เปนความสามารถในการกำหนด ลด ปองกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทางไซเบอร เชน 

การกลั่นแกลงทางไซเบอร (cyberbullying) การมีภูมิคุมกันในการรับมือและจัดการกับสถานการณการกลั่น

แกลงบนอินเทอรเน็ตไดอยางชาญฉลาด 

๔. การปองกันภัยในโลกดิจิทลั (Digital Security) 

          เปนความสามารถทีจ่ะปองกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล เชน การโจรกรรมขอมูล การโจมตีจากไวรัส 

การปองกันมัลแวร จัดการความปลอดภัยบนระบบเครือขาย โดยสำรวจ ตรวจสอบ ปองกัน สรางและรักษา

ระบบความปลอดภัยของขอมูลในระบบเครอืขาย 

อางอิงจาก https://www.dqinstitute.org 

https://www.dqinstitute.org/
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๕. ความฉลาดทางอารมณในโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence) 

          เปนความสามารถในการตระหนักรู เห็นใจ สนับสนุน แบงปนกับผูใชงานคนอ่ืนบนโลกดิจิทัล และสราง

สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนทางดิจิทัลอยางเหมาะสม   

๖. การสื่อสารในโลกดิจิทัล (Digital Communication) 

          เปนความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนบนโลกดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ และเขาใจถงึรองรอย

ดิจิทัล (digital footprint) ตลอดจนระมัดระวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองบนโลกดิจิทัล 

๗. การรูดิจิทัล (Digital Literacy) 

          เปนความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาขอมูล หรือสือ่ที่ปรากฏบนโลกดิจิทัล

อยางสรางสรรค เพ่ือนำไปตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางนวัตกรรมทางดิจิทัล 

๘. การรูสิทธิในโลกดิจิทัล (Digital Rights) 

         เขาใจความสำคัญของขอมูลสวนบุคคล และเคารพในสิทธิการเปนเจาของผลงานของผูอ่ืน 

 การปลูกฝงใหนักเรียนเขาใจการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี มีความฉลาดทางดิจิทัลน้ัน เปนการเตรียม

ความพรอมใหกับโลกอนาคตที่จะเปนสังคมที่มีการใชเทคโนโลยีอยางเต็มรูปแบบ แนวคิดของการเปนพลเมือง

ดิจิทัลน้ีจะเปนการคอย ๆ พัฒนาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางเหมาะสม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยีอยางมีศักยภาพ ทำใหนักเรียนสามารถดำรงชีวิตไดอยางผูมีความรูในการใช

งานเทคโนโลยี ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และมีความเคารพตอตนเองและผูอ่ืนทั้งในโลกจริงและโลกออนไลนได

อยางสมดุล 

 

คุณลักษณะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
เปนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวของกับความคิด ความเช่ือ หรือการแสดงออกถึง

การมีจิตใจที่เปนวิทยาศาสตร (Kozlow,M.J. & Nay, M.A., ๑๙๗๖) ทีส่ามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล เช่ือมั่น

และศรัทธาในการสืบเสาะคนหาหลักฐานที่รวบรวมไดเพ่ือทำความเขาใจสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ และสามารถนำ

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนอยางมีคุณธรรมและมีคณุคา คุณลกัษณะทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรสามารถเกิดจากการฝกฝนหรอืไดรับประสบการณการเรียนรูและคิดแบบวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

การใชวิจารณญาณ (Critical-Mindedness) คนหาและยอมรับการไมสอดคลองกันระหวางขอมูลที่

สืบเสาะไดกับความเช่ือ หรือความรูที่มีมาแตเดิม วิเคราะหและใหเหตุผลขอมูลอยางรอบดานกอนประเมินและ

ตัดสินใจ 
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ความรอบคอบ (Suspended Judgement)   ไมแสดงความคิดเห็นตอสถานการณใด ๆ จนกวาจะลง

มือสืบเสาะคนหา  ลงขอสรุปหรือสรางคำอธิบายจากขอบเขตของหลักฐานที่ปรากฏเทานั้น พรอมทั้งยอมรับ

และเห็นคุณคาของการสรางหรือการคัดคานขอจำกัดของขอสรุปหรือทฤษฎี  

ความเชื่อมั่นตอหลักฐาน (Respect for Evidence)  พยายามสืบเสาะคนหาหลักฐานเชิงประจักษที่

ไดจากการรวบรวมขอมูล เชน การสังเกต การทดลอง หรือการสรางแบบจำลอง เพื่อใชสนับสนุนการอธิบาย

เชิงวิทยาศาสตร หรือใชโตแยงกับคำอธิบายที่แตกตางหรือไมสอดคลองกับคำอธิบายของตนเอง  

ความซื่อสัตย (Honesty)  เก็บรวบรวมหลักฐานใหมากที่สุด รายงานหลักฐานเชิงประจักษและขอมูล

เพิ่มเติมอื่นๆ ทุกรายการ แมวาบางขอมูล จะขัดแยงกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณไว ไมแอบอางผลงานของ

ผูอ่ืนมาเปนของตน และยอมรับงานของผูอ่ืนอยางเปดเผย  

วัตถุวิสัย (Objectivity)   แปลความหมายขอมูลสอดคลองกับหลักฐานที่รวบรวมไดอยางเที่ยงตรง 

ปราศจากอคติ โดยวิเคราะหขอมูลทุกมิติทั้งดานที่สนับสนุนและขัดแยงกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณไว และ

ไมนำความเช่ือสวนตัวหรือความรูที่มีอยูเดิมมามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายขอมูล 

 การยอมรับความเห็นตาง (Willingness to Change Opinions) ยอมรับความเห็นหรือแนวคิดที่มี

ประจักษพยานและเหตุผลที่แตกตางจากตนเอง แสดงการยอมรับวาทุกสมมติฐาน ขอสรุป แนวคิด หรือทฤษฎี

ตาง ๆ มีความไมแนนอน มีขอจำกัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได และยินดีเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือแนวคิด

ของตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษและเหตุผลที่มีความถูกตองมากกวา 

 ความใจกวาง (Open-Mindedness)  คิดพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่เปนไปได ในระหวางการสืบเสาะ

คนหาพรอมทั้งยินดีรับฟง และประเมินแนวคิดตาง ๆ ที่ผูอ่ืนนำเสนอหรือแนะนำ 

 ความอยากรูอยากเห็น (Questioning Attitude) กระตือรือรนในการสืบเสาะคนหาคำตอบของขอ

สงสัย หรือแนวคิดที่ขัดแยงหรือไมสอดคลองกันกับแนวคิดของตนเอง ตั้งคำถามที่สามารถนำไปสูการสืบเสาะ

คนหาคำตอบ หรือตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลหรือแนวคิดที่แตกตางน้ัน  

 ความมุงมั่นอดทน (Tolerance of Uncertainty)  ไมยอทอในการคนหาขอมูล หลักฐานเพื่อนำไปสู

การอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือสิ่งที่สงสัย แสดงความเขาใจและยอมรับวาความไม

แนนอน ความไมชัดเจนสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ และคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตรใด ๆ สามารถเขาใกลความจริง

ทางธรรมชาติ แตยังไมสิ้นสุด จึงตองมุงมั่นในการสืบเสาะคนหาเพ่ืออธิบายปรากฏการณเหลาน้ันอยางตอเน่ือง 

ไมทอถอย 
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ระดับสมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยนื 

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

1 

ชางสงสัย มีจินตนาการ สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมขอมูลอยาง

กระตือรือรน บอกขอเท็จจริง ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนก 

ความแตกตางของขอมูล นำเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ

อธิบายสถานการณที่เก่ียวของกับตนเองและส่ิงรอบตัว ทำกิจกรรม 

กิจวัตรตาง ๆ และแกปญหาโดยใชความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ/

หรือเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและเหมาะสม มีสวนรวมใน

การดูแลส่ิงแวดลอมรอบตัว ใชส่ิงของอยางประหยัด 

เริ่มตน    

2 

ชางสงสัย กระตือรือรนในการต้ังคำถามและรวบรวมขอมูลโดยใช
เคร่ืองมืออยางงาย อานขอมูลและลงขอสรุปเพ่ืออธิบายสาเหตุของ
สถานการณใกลตัวจากความสัมพันธของหลักฐานที่รวบรวมได แกปญหา
จากสถานการณใกลตัวหรือส่ิงแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ/หรือเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัย และ
เหมาะสม มีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมในโรงเรียนหรือชุมชน 
 ใชส่ิงของอยางใสใจและรูคุณคา 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

กระตือรือรนและมีฉันทะในการใฝหาความรู ต้ังคำถามที่นำไปสูการหา
คำตอบและรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมืออยางงาย เลือกรูปแบบ 
การนำเสนอ วิเคราะห และประเมินความนาเชื่อถือของขอสรุป อธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวมไดและเชื่อมโยงผลที่มีตอ
ชีวิตและส่ิงแวดลอมในชุมชน ออกแบบแนวทางและลงมือแกปญหา 
จากสถานการณใกลตัวหรือส่ิงแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ/หรือเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและ
เหมาะสม ใสใจ ดูแลส่ิงแวดลอมในบริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชน 
ของตนเอง ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา 

สามารถ เริ่มตน   

4 

รวบรวมขอมูลอยางซื่อสัตย ออกแบบและเลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหขอมูลที่จัดการเพ่ือลงขอสรุป 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวม
ไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน คาดการณเก่ียวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชา
และไมมีอคติ ออกแบบแนวทางและลงมือแกปญหาจากสถานการณ 
ตาง ๆ ในธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม โดยใชความรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีตามวัตถุประสงคอยางคุมคา
และปลอดภัย รับรูและมีจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ใสใจ และมีฉันทะในการใฝหาความรู สังเกต ต้ังคำถามที่นำไปสูการหา
คำตอบเก่ียวกับปรากฏการณทั่วไป ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวม
ขอมูลที่สอดคลองกับคำถาม ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล จัดการ
และนำเสนอขอมูลหลายประเภทไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและเลือก 
ชุดขอมูลที่สอดคลองกับสมมติฐาน และประเมินขอสรุปและขอกลาวอาง 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวม
ไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน คาดการณเก่ียวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชา
อยางมีเหตุผลและไมมีอคติ แกปญหาปจจุบันที่เก่ียวของกับ 
การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช
ความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางคุมคา 
ปลอดภัย และเหมาะสม รับรูและเห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งของระบบ
ธรรมชาติ ใชทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเปน 

 

สามารถ เริ่มตน  



234 

 

 

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

6 

มุงมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหและนำเสนอขอมูลที่คอนขางซับซอนและประเมินความสมเหตุ 
สมผลของขอสรุปและการอนุมาน ยอมรับและยินดีเปล่ียนแปลงขอสรุป
เมื่อมีหลักฐานที่นาเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณจากหลักฐานที่รวบรวมไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ 
และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับประเทศอยางเปน
ระบบ คาดการณเก่ียวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลักวิชาและขอมูล 
รอบดาน แกปญหาอยางเปนระบบดวยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี และปฏิบัติตนเพ่ืออยูรวมกับการเปล่ียนแปลงของ
ปรากฏการณในระบบธรรมชาติไดอยางเหมาะสม ใชเทคโนโลยีโดย
คำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม และรูเทาทันในการ
ส่ือสารผานโลกดิจิทัล ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

มุงมั่น อดทน และจดจอในการหาสาเหตุของปรากฏการณที่คอนขาง
ซับซอน สังเกต ต้ังคำถาม ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ  
และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบและประเมิน 
ความนาเชื่อถือของขอมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอมูล 
ใหเหมาะสม ใชความรูในการประเมินความสมเหตุสมผลของขอสรุป 
และการอนุมาน อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ 
จากหลักฐานที่รวบรวมได และใชความรู หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
และเชื่อมโยงผลตอชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับประเทศ 
อยางเปนระบบ พยากรณเก่ียวกับปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลและใช
ขอมูลรอบดาน แกปญหาเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดเก่ียวกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย ส่ิงแวดลอม และธรรมชาติ ดวยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีมีสวนรวมในการปกปองหรือฟนฟูส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุง
วิธีการ ใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดลอม สรางและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย  

 

 

สามารถ เริ่มตน 

8 

สรางโครงงานตามหัวขอที่กำหนด โดยต้ังคำถาม กำหนดขอบเขตที่ศึกษา 
ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และเลือกการอนุมานที่ตรงกับเงื่อนไขและขอจำกัดอยางมีเหตุผล อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณท่ีซับซอนจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได โดยใชความรู หลักการ ทฤษฎี กฎ และปจจัยตาง ๆ  
ที่เก่ียวของ และเชื่อมโยงผลตอชีวิต ส่ิงแวดลอม และธรรมชาติอยางเปน
ระบบ พยากรณเก่ียวกับปรากฏการณอยางสมเหตุสมผล ใชขอมูลรอบ
ดานและนาเชื่อถือ วิเคราะหปญหาในเชิงระบบจากสถานการณที่ซับซอน
ในธรรมชาติ แกปญหาอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณดวย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีมีสวนรวมสรางสมดุลเพ่ือ 
การดำรงชีวิตในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนโดยเสนอแนวทาง 
นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการอยางมุงมั่น อดทน  
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายในการทำงาน และจัดการผลที่เกิดขึ้น เคารพ
กฎหมาย มีจริยธรรม เห็นคุณคาของระบบธรรมชาติโดยปรับตัวใหอยู
รวมกันไดอยางสมดุล 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

สรางโครงงานตามความสนใจ โดยต้ังคำถาม วิเคราะห สังเคราะห
หลักการหรือทฤษฎีอยางรอบดานเพ่ือออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือ 
การอนุมาน  เลือกใชโมเดลในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนำไปสูขอสรุปและ
ตอบขอสงสัย อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณที่ซับซอน
และสนใจโดยบูรณาการความรูหลากหลายสาขาวิชาและเชื่อมโยงผล 

  

 

สามารถ 
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ตอธรรมชาติ วิเคราะหปญหาในเชิงระบบจากสถานการณในระบบ
ธรรมชาติ แกปญหาอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณโดยบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ อยางแนวแน ไมยอทอ ปฏิบัติตนเพ่ือดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล มีสวนรวมในการสรางจิตสำนึกของ
คน 
ในชุมชน โดยเสนอแนวทางในการปกปองหรือฟนฟู และอยูรวมกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน ใชเทคโนโลยี 
เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพและโอกาสในการแขงขัน รูเทาทัน 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

10 

วิเคราะห สังเคราะหหลักการหรือทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
เพ่ือกำหนดขอบเขตโครงงานที่ศึกษา ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค ประเมินจุดแข็งของชุดขอมูล สราง
และยืนยันความถูกตองของขอสรุป อธิบายสาเหตุ กระบวนการ และ
ความสัมพันธของปรากฏการณที่ซับซอนในระบบธรรมชาติโดยบูรณา
การความรูในศาสตรตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่เปน 
จุดวิกฤตซึ่งมีผลตอความอยูรอดของมนุษยและโลกจากสถานการณ 
ในระบบธรรมชาติ สรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาอยางเปนระบบ 
สรางสรรค และมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตรตาง ๆ อยางมุงมั่น
และเด็ดเด่ียว สรางจิตสำนึกของคนในชุมชน ปกปองหรือฟนฟู และ 
อยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุลและยั่งยืน ใช
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพหรือการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต  
และโอกาสในการแขงขัน คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบดาน 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบงชี้ตามระดบัสมรรถนะการอยูรวมกับธรรมชาตแิละวิทยาการอยางยั่งยืน 

ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๑ 

 

ชางสงสัย มีจินตนาการ สังเกต 

ซักถาม เก็บรวบรวมขอมูลอยาง

กระตือรือรน บอกขอเท็จจริง ลง

ความเห็น จากการสังเกต จำแนก

ความแตกตางของขอมูล นำเสนอ

ขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม และ

อธิบายสถานการณท่ีเกี่ยวของกับ

ตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม 

กิจวัตรตาง ๆ และแกปญหาโดยใช

ความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และ/หรือเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยี

อยางปลอดภัยและเหมาะสม มีสวน

รวมในการดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัว ใช

สิ่งของอยางประหยัด 

 

 

 

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตโดยการใชประสาทสัมผัสท้ังหาและลง

ความเห็นจากประสบการณของตนเองเพ่ือ

เชื่อมโยงความหมายของขอเท็จจริงในมิติการ

รับรูดานตาง ๆ เชน มีกลิ่นหอมเย็น มีกลิ่นเหม็น

เขียว มีเสียงหวาน 

- ซักถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวท่ีสนใจ 

- เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลจากธรรมชาติ

และสถานการณใกลตัวจากคำถามของครูหรือ

ดวยวิธีการของตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- จำแนกความเหมือนและความแตกตางของ

ขอมูล และใหเหตุผลเชิงเปรียบเทียบในมิติของ

ความสั้นยาว หนักเบา มากนอย ชาเร็ว รอนเย็น 

สีสันท่ีแตกตางกัน กลิ่นรส ดังเบา สวางมืด ตาม

ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมไดดวยภาษาของตนเอง   

การมองเห็นความเชื่อมโยง 

- ใชความรูความเขาใจท่ีเกี่ยวของ

กับคณิตศาสตร และ/หรือ

วิทยาศาสตรในการทำกิจกรรม 

กิจวัตรตาง ๆ และแกปญหาไดอยาง

เหมาะสมตามวัย  

 

 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางของเลนหรือชิ้นงานเพ่ือ

ขยายความสามารถของตนเองใน

การเลน ทำงาน และใชชีวิตอยาง

สะดวก 

- ใชสิ่งของรอบตัวไดถูกตองตาม

คำแนะนำ โดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือ

เทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ ใน

ชีวิตประจำวันไดถูกตองตาม

คำแนะนำ และปฏิบัติตามขอตกลง 

ในการใชงาน การแบงเวลา 

 

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

- ชางสังเกตและมีจินตนาการ  

- ชางสงสัยและกระตือรือรนใน

การซักถามและหาคำตอบ

เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวท่ีสังเกตได 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- รับรูสิ่งรอบตัวและการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวโดย

บอกความสัมพันธของสิ่งรอบตัวท่ี

เชื่อมโยงกับตนเอง  

- มีสวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอมในบริเวณบานของ

ตนเอง  

- ใชสิ่งของในชีวิตประจำวันอยาง

ประหยัด ไมเหลือท้ิง 
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นำเสนอขอมูลในรูปแบบของรูปภาพ 

สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิอยางงายดวย

ตนเองหรือจากการชวยเหลือของครู 

- อานและลงขอสรุปจากขอมูลท่ีนำเสนอ 

ดวยตนเองหรือจากการชวยเหลือของครู 
 

การอธิบายปรากฏการณ 

- บอกขอเท็จจริงจากการสังเกตสถานการณใกล

ตัวท่ีสนใจท่ีสอดคลองกับขอมูลท่ีรวบรวมได 

และ/หรืออธิบายดวยแบบรูป (pattern) อยาง

งาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๒ ชางสงสัย กระตือรือรนในการตั้ง

คำถามและรวบรวมขอมูลโดยใช

เครื่องมืออยางงาย อานขอมูลและลง

ขอสรุปเพ่ืออธิบายสาเหตุของ

สถานการณใกลตัวจากความสัมพันธ

ของหลักฐานท่ีรวบรวมได แกปญหา

จากสถานการณใกลตัวหรือ

สิ่งแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ/หรือเทคโนโลยี ใช

เทคโนโลยีอยางปลอดภัยและ

เหมาะสม มีสวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือชุมชน ใช

สิ่งของอยางใสใจและรูคุณคา 

 

 

 

 

 

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและตั้งคำถามในสิ่งรอบตัวท่ีสนใจ 

- เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมืออยางงาย 

และบันทึกขอมูล จากคำถามของครูหรือดวย

วิธีการของตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- อานและลงขอสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ 

แผนภาพ แผนภูมิอยางงาย  

 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุของสิ่งรอบตัว โดยใช

ความสัมพันธของขอมูลหรือหลักฐานท่ีรวบรวม

ได  

 

 

 

 

 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ใชความรูท่ีเกี่ยวของกับ

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเพ่ือ

อธิบายสิ่งรอบตัวหรือสถานการณ

ใกลตัว  

- ระบุปญหาจากสถานการณใกลตัว 

หรือสิ่งแวดลอมในบริเวณโรงเรียน

หรือชุมชน 

 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- อธิบายแนวคิดการแกปญหาจาก

สถานการณใกลตัว หรือสิ่งแวดลอม

ในบริเวณโรงเรียนหรือชุมชนของ

ตนเองดวยภาษาของตนเอง โดยใช

ความรูทางคณิตศาสตร และ/หรือ

วิทยาศาสตร และแกปญหาอยางงาย 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางชิ้นงานและเครื่องมือเพ่ือ

ขยายความสามารถของตนเองใน

การเลน ทำงาน และใชชีวิตอยาง

สะดวก 

- ใชสิ่งของรอบตัวไดถูกตองตาม

หนาท่ีใชสอย โดยคำนงึถึงความ

ปลอดภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลโดยคำนึงถึง

สุขภาพของตนเอง จัดเวลาและ

สรางปฏิสัมพันธกับคนในโลกดิจิทัล

และชีวิตจริงใหเหมาะสม  

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- ชางสงสัยและกระตือรือรนใน

การตั้งคำถาม คาดการณ และหา

คำตอบหรือแกปญหา 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- มีสวนรวมในการดูแล

สิ่งแวดลอมในบริเวณโรงเรียน

หรือชุมชนของตนเอง 

- ใชสิ่งของในชีวิตประจำอยางใส

ใจและรูคุณคา  
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๓ กระตือรือรนและมีฉันทะในการใฝหา

ความรู ตั้งคำถามท่ีนำไปสูการหา

คำตอบและรวบรวมขอมูลโดยใช

เครื่องมืออยางงาย เลือกรูปแบบการ

นำเสนอ วิเคราะห และประเมิน

ความนาเชื่อถือของขอสรุป อธิบาย

สาเหตุของปรากฏการณจากหลักฐาน

ท่ีรวบรวมไดและเชื่อมโยงผลท่ีมีตอ

ชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ออกแบบแนวทางและลงมือ

แกปญหาจากสถานการณใกลตัวหรือ

สิ่งแวดลอมโดยใชความรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ/หรือเทคโนโลยี ใช

เทคโนโลยีอยางปลอดภัยและ

เหมาะสม ใสใจ ดูแลสิ่งแวดลอมใน

บริเวณบาน โรงเรียน หรือชุมชนของ

ตนเอง ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรู

คุณคา 

 

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณอยางงาย 

- ออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลโดย

ใชเครื่องมืออยางงาย  

 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับขอมูล

และนำเสนอขอมูลในรูปแบบของรูปภาพ 

สัญลักษณ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ  

- วิเคราะหขอมูลและลงขอสรุปจากรูปภาพ 

สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 

- ประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผล

ของขอสรุปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได  

 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณอยางงายจาก

หลักฐานท่ีรวบรวมได  

- อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณอยาง

งายท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงมีผลตอชีวิตและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหาและมองเห็นระบบ

ความสัมพันธของธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใกลตัว และเชื่อมโยงกับ

ตนเอง  
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ออกแบบแนวทางการแกปญหาท่ี

เปนไปได โดยใชความรูทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ/หรือ

เทคโนโลยี   

- ลงมือแกปญหาจากสถานการณ

ใกลตัว หรือสิ่งแวดลอมในบริเวณ

บาน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง

ตามแนวทางท่ีออกแบบไว 

 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางชิ้นงานและเครื่องมือเพ่ือ

ขยายความสามารถของตนเองใน

การเลน ทำงาน และใชชีวิตอยาง

สะดวก และแกปญหาใน

ชีวิตประจำวันอยางเหมาะสม 

- เลือกใชสิ่งของในชีวิตประจำวัน

ไดถูกตองตามหนาท่ีใชสอย โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยตอตนเอง

และผูอ่ืน 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- รูจักขอมูลสวนตัวและเลือก

วิธีการท่ีเหมาะสมในการปกปอง

ขอมูลสวนตัว 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู 

สืบคนขอมูล และสื่อสาร  

- ระบ ุแยกแยะถึงความเปนจริง

ของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกตาง

จากโลกของเกมและสื่อดิจิทัล 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
- กระตือรือรนและพยายามหา
สาเหตุของปรากฏการณตาง ๆ 
หรือแกปญหา และ มีฉันทะ 
ฝกใฝในการคนควาหาความรูท่ี
ตนเองสนใจ 
- เชื่อม่ันในคำอธิบายท่ีมีเหตุผล
จากหลักฐานท่ีรวบรวมได 

- ใชเหตุผลและความสัมพันธของ
ขอมูลซ่ึงเปนท่ีมาของ
ปรากฏการณตาง ๆ ในการสราง
พฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิดปญหาแต
เปนผูรวมแกปญหา 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 
- ใสใจและดูแลสิ่งแวดลอมใน

บริเวณบาน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเอง 

- ใชทรัพยากรธรรมชาติรอบ
ตัวอยางประหยัดและรูคุณคา 
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๔ 

 

รวบรวมขอมูลอยางซ่ือสัตย 

ออกแบบและเลือกใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม ประเมินความนาเชื่อถือ

ของขอมูล วิเคราะหขอมูลท่ีจัดการ

เพ่ือลงขอสรุป อธิบายสาเหตุและ

กระบวนการของปรากฏการณจาก

หลักฐานท่ีรวบรวมไดโดยใชความรูใน

ศาสตรตาง ๆ และเชื่อมโยงผลตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณโดย

อาศัยหลักวิชาและไมมีอคติ 

ออกแบบแนวทางและลงมือ

แกปญหาจากสถานการณตาง ๆ ใน

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม โดยใช

ความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีตาม

วัตถุประสงคอยางคุมคาและ

ปลอดภัย รับรูและมีจิตสำนึกในการ

ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- ออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลโดย

เลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  

- ประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผล

ของขอมูล 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

-  จัดการและนำเสนอขอมูลในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับขอมูลและจุดประสงคในการ

นำเสนอ 

- วิเคราะหขอมูลจำนวนมาก ลงขอสรุปจาก

ขอมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผล

ของขอสรุป 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ

ปรากฏการณอยางงายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได

โดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ  

- อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณอยาง

งายท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงมีผลตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน 

-คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณอยางงาย โดย

อาศัยหลักวิชาและขอมูลท่ีรวบรวมได 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหาจากสถานการณใกลตัว

ท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ออกแบบแนวทางการแกปญหาท่ี

เปนไปได โดยใชความรูทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี   

- แกปญหาจากสถานการณตาง ๆ 

ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมตาม

แนวทางท่ีออกแบบไว 

 

 

 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือ

ขยายความสามารถของตนเองใน

การเลน ทำงาน และใชชีวิตอยาง

สะดวก และแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน 

- เลือกใชเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหา

ในชีวิตประจำวัน และใชอยาง

คุมคาดวยการนำกลับมาใชซ้ำ 

(reuse) หรือลดการใช (reduce) 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู 

สื่อสาร และทำงานไดตรงตามวััตถุ

ประสงคและเปนประโยชน 

-ประเมินและปองกันความเสี่ยง

จากการระรานทางไซเบอร 

(cyberbullying management) 

 

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- ใชเหตุผลและความสัมพันธของ

ขอมูลในการคาดการณ

ปรากฏการณตาง ๆ โดย

ปราศจากอคติ 

- เก็บรวบรวมและนำเสนอขอมูล

ตามท่ีรวบรวมไดจริง  
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- รับรูปรากฏการณตาง ๆ โดย

บอกการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

- มีจิตสำนึกโดยไมเปนสวนหนึ่งท่ี

ทำใหเกิดความเสียหายหรือการ

เปลีย่นแปลงท่ีสงผลกระทบตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 



241 

 

ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั
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การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๕ ใสใจ และมีฉันทะในการใฝหาความรู 

สังเกต ตั้งคำถามท่ีนำไปสูการหา

คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณท่ัวไป 

ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวม

ขอมูลท่ีสอดคลองกับคำถาม ประเมิน

ความนาเชื่อถือของขอมูล จัดการ

และนำเสนอขอมูลหลายประเภทได

อยางเหมาะสม วิเคราะหและเลือก

ชุดขอมูลท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน 

และประเมินขอสรุปและขอกลาวอาง  

อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ

ปรากฏการณจากหลักฐานท่ีรวบรวม

ไดโดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ  

และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน คาดการณ

เกี่ยวกับปรากฏการณโดยอาศัยหลัก

วิชาอยางมีเหตุผลและไมมีอคติ 

แกปญหาปจจุบนัท่ีเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตาง ๆ 

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณท่ัวไป 

- ประเมินและเลือกวิธ ีการรวบรวมขอมูลท่ี

เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอสงสัย 

- ออกแบบการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูลท่ี

สอดคลองกับวิธีการท่ีเลือกมา 

- ประเมินความนาเชื่อถือและความสมเหตุสมผล

ของขอมูลและหลักฐาน  
 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- จัดการและนำเสนอขอมูลหลายประเภทใน

รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ 

ตาราง หรือกราฟ ไดอยางเหมาะสมกับขอมูล

และตรงกับจุดประสงคในการนำเสนอ  

- วิเคราะหขอมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ

เพื่อเลือกชุดขอมูลที่สอดคลองกับสมมติฐาน ลง

ขอสรุปจากขอมูลที่นำเสนอ และประเมินความ

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหา ผลกระทบ และ

ความสัมพันธเชื่อมโยงท่ีเปนเหตุและ

ผลของการเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณตาง ๆ ในระบบ

ธรรมชาติท่ีเกี่ยวของกับการดำเนิน

ชีวิตของมนุษย  
 
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- แกปญหาจากสถานการณปจจุบนั

ท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณตาง ๆ ในระบบ

ธรรมชาติ  โดยใชความรูทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 

   

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือ

ขยายความสามารถของตนเองตาม

ความสนใจ  และแกปญหาจาก

สถานการณปจจบุัน 

- เลือกใชเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหา

จากสถานการณปจจุบันในโรงเรียน

หรือชุมชน และเลือกใชเทคโนโลยี 

อยางคุมคาดวยการนำกลับมาใชซ้ำ 

(reuse) ลดการใช (reduce) หรือ

แปรรูปแลวนำกลับมาใชใหม 

(recycle) 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนหา 

จัดการ และนำเสนอขอมูลเพ่ือการ

แกปญหาอยางสรางสรรค  

- เขาใจโดยระบุวาขอมูลบนสื่อ

ดิจิทัลท่ีเปดเผยตอสาธารณะไมสูญ

หายซ่ึงมีผลตอภาพลักษณใน

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- ใสใจและพยายามหาสาเหตุของ

ปรากฏการณตาง ๆ หรือ

แกปญหา กระตือรือรนและมี

ฉันทะ ฝกใฝในการคนควาหา

ความรูท่ีตนเองสนใจอยาง

เหมาะสม 

- ใชขอมูลเพ่ือเปนเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจใน

กระบวนการแกปญหา โดย

ปราศจากอคติ 

- ไมแอบอางผลงานคนอ่ืนมาเปน

ของตน  

- ไมดวนตัดสินใจหรือลงขอสรุป

เม่ือยังไมมีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ

เพียงพอ 
  

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน  
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การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
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การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

ในระบบธรรมชาติ โดยใชความรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีอยางคุมคา 

ปลอดภัย และเหมาะสม รับรูและ

เห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งของระบบ

ธรรมชาติ ใชทรัพยากรธรรมชาติตาม

ความจำเปน 

 

 

 

 

สมเหตุสมผลของข อสร ุปและข อกลาวอ าง 

(claim) 
 

การอธิบายปรากฏการณ 

-  อธ ิ บ า ยส า เ หต ุ แ ล ะก ร ะบ วนก า รขอ ง

ปรากฏการณทั ่วไปจากหลักฐานที่รวบรวมได

โดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ 

- อธิบายความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบของ

ปรากฏการณท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกันซ่ึงมีผลตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  

- คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณท่ัวไปอยาง

สมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชาและขอมูลท่ี

รวบรวมได 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันและในอนาคตจึงตอง

รักษาอัตลักษณ (digital citizen 

identity) และรองรอยทางดิจิทัล 

(digital footprint) ของตนเองโดย

การแสดงออกอยางเหมาะสม 

- รับรูเกี่ยวกับระบบธรรมชาติโดย

บอกไดวาสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยาง

เปนระบบ 

- เคารพระบบธรรมชาติและเห็น

ตัวเองเปนสวนหนึ่งของระบบ 

โดยใชทรัพยากรธรรมชาติตาม

ความจำเปน และไมเปนสวนหนึ่ง

ท่ีทำใหเกิดความเสียหายหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๖ 

 

มุงม่ันในการหาสาเหตุของ

ปรากฏการณ ออกแบบวิธีการ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหและนำเสนอ

ขอมูลท่ีคอนขางซับซอนและประเมิน

ความสมเหตุสมผลของขอสรุปและ

การอนุมาน ยอมรับและยินดี

เปลี่ยนแปลงขอสรุปเม่ือมีหลักฐานท่ี

นาเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและ

กระบวนการของปรากฏการณจาก

หลักฐานท่ีรวบรวมไดโดยใชความรูใน

ศาสตรตาง ๆ และเชื่อมโยงผลตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ระดับประเทศอยางเปนระบบ 

คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณโดย

อาศัยหลักวิชาและขอมูลรอบดาน 

แกปญหาอยางเปนระบบดวย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี และปฏิบัติตนเพ่ืออยู

รวมกับการเปลี่ยนแปลงของ

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมกับ

บริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปจจัย   

ตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับขอสงสัย และรวบรวม

ขอมูลตามวิธีการท่ีออกแบบ 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- วิเคราะหและนำเสนอขอมูลที่คอนขางซับซอน

และหลายประเภทในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ 

แผนภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง กราฟ หรือ

สมการ ไดอยางเหมาะสมกับขอมูลและตรงกับ

จุดประสงคในการนำเสนอ  

- วิเคราะหขอมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ

เพื่อเลือกชุดขอมูลที่สอดคลองกับสมมติฐาน ลง

ขอสรุปจากขอมูลที ่นำเสนอ ประเมินความ

สมเหตุสมผลของขอสรุป (conclusion) และ

การอนุมาน (inference)  
 

การอธิบายปรากฏการณ 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหา คนหาสาเหตุ 

ผลกระทบ และความสัมพันธ

เชื่อมโยงท่ีเปนเหตุและผลของการ

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตาง 

ๆ ในระบบธรรมชาติและการเผชิญ

ปญหาเฉพาะหนาท่ีไมคาดคิดท่ี

เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตของ

มนุษย  
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- เลือกใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือ

แกปญหาอยางเปนระบบและปฏิบัติ

ตนเพ่ืออยูรวมกับสถานการณ

ปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการ

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางเครื่องมือ อุปกรณ และ

เลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือขยาย

ความสามารถของตนเองในการ

แกปญหาจากสถานการณปจจุบัน 

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม  
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- เขาถึงและเลือกใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลและแอปพลิเคชันอยาง

หลากหลายเพ่ือการเรียนรู การ

บริหารจัดการ การทำงาน คำนึงถึง

ผลกระทบ รูเทาทัน สรางสรรค

และเปนประโยชนตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

- เขียนโปรแกรมในการสรางแอป

พลิเคชันเบื้องตนเพ่ือนำไปใชงาน 
 

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มุงม่ันในการหาสาเหตุของ

ปรากฏการณตาง ๆ หรือ

แกปญหา  

- ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจหรือขอสรุปเม่ือมี

หลักฐานท่ีนาเชื่อถือเพียงพอ  
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน  

- ตระหนักในความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยปรับพฤติกรรมใน

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ความรับผิดชอบ  
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

ปรากฏการณในระบบธรรมชาตไิด

อยางเหมาะสม ใชเทคโนโลยีโดย

คำนึงถึงผลกระทบตอตนเอง สังคม

และสิ่งแวดลอม และรูเทาทันในการ

สื่อสารผานโลกดิจิทัล ใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีความ

รับผิดชอบ 

-  อ ธ ิ บ า ย ส า เ ห ตุ แ ล ะ ก ร ะ บ ว นก า รขอ ง

ปรากฏการณทั่วไปโดยคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับขอสงสัย จากหลักฐานที่รวบรวมได 

โดยใชความรูในศาสตรตาง ๆ 

- อธิบายความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบของ

ปรากฏการณท่ัวไปโดยคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของซ่ึงมีผลตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ระดับประเทศ 

- คาดการณเกี่ยวกับปรากฏการณท่ัวไปอยาง

สมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชาและขอมูลท่ีรอบ

ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตาง 

ๆ ในระบบธรรมชาติไดอยาง

เหมาะสม 
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๗ มุงม่ัน อดทน และจดจอในการหา

สาเหตุของปรากฏการณท่ีคอนขาง

ซับซอน สังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ 

ประเมิน และปรับปรุงวิธีการและ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ตรวจสอบและประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล ประเมินและ

ปรับปรุงการนำเสนอขอมูลให

เหมาะสม ใชความรูในการประเมิน

ความสมเหตุสมผลของขอสรุปและ

การอนุมาน อธิบายสาเหตุและ

กระบวนการของปรากฏการณจาก

หลักฐานท่ีรวบรวมได และใชความรู 

หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 

และเชื่อมโยงผลตอชีวิต ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ

อยางเปนระบบ พยากรณเกี่ยวกับ

ปรากฏการณอยางสมเหตุสมผลและ

ใชขอมูลรอบดาน แกปญหาเฉพาะ

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณท่ีคอนขางซับซอน  

- ออกแบบวิธ ีการและเครื ่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ

รวบรวมขอม ูลท ี ่ เหมาะสมกับบร ิบทและมี

ประสิทธิภาพโดยคำนึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับขอสงสัย และรวบรวมขอมูลตามวิธีการท่ี

ออกแบบ 

- ตรวจสอบและประเมินความนาเชื่อถือและ

ความสมเหตุสมผลของขอมูลท่ีคอนขางซับซอน

และหลายประเภท  
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอมูลท่ี

คอนขางซับซอนและหลายประเภทที่เกี่ยวของ

กันใหอยู ในร ูปแบบที ่ เหมาะสมและตรงกับ

จุดประสงคในการนำเสนอ และผูรับสาร 

- วิเคราะหขอมูลที่คอนขางซับซอนและหลาย

ประเภทเพื ่อเล ือกชุดขอมูลที ่สอดคลองกับ

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหา คนหาและวิเคราะห

สาเหตุ ผลกระทบ และ

ความสัมพันธเชื่อมโยงท่ีเปนเหตุและ

ผลของการเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณตาง ๆ ในระบบ

ธรรมชาติและการเผชิญปญหา

เฉพาะหนาท่ีไมคาดคิดท่ีเกี่ยวของ

กับการดำเนินชีวิตของมนุษย 

สิ่งแวดลอม และธรรมชาต ิ
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ประยุกตใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดย

พิจารณาขอมูลรอบดาน เพ่ือ

แกปญหาอยางเปนระบบ 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

 - สรางเครื่องมือ อุปกรณ และ

เลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือขยาย

ความสามารถของตนเองในการ

แกปญหาท่ีซับซอนในชุมชน 

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม  

- เลือกใชเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหา

ท่ีซับซอนในชุมชน โดยคำนึงถึงผล

ท่ีเกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- เขียนโปรแกรมในการสรางแอป

พลิเคชันเพ่ือนำไปใชงานท่ีมีความ

ซับซอนมากขึ้น 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางสื่อ

ออนไลนและแบงปนขอมูลอยาง

ปลอดภัยและเขาใจความแตกตาง

ทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มุงม่ัน อดทน จดจอ เพ่ือหา

สาเหตุหรือแกปญหาของ

ปรากฏการณตาง ๆ  

- เปดรับแนวคิดหรือวิธีการตาง ๆ 

ท่ีเปนไปไดเพ่ือหาสาเหตุ หรือ

แกปญหาตาง ๆ ท่ีไมสงผล

กระทบตอมนุษย สิ่งแวดลอม 

และธรรมชาติ 

- ใชหลักฐานท่ีนาเชื่อถือและ

ปราศจากอคติในการลงขอสรุป 

และใชขอมูลนั้นอยาง

ตรงไปตรงมาไมบิดเบือน 
  

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- เห็นความสัมพันธท่ีเปนระบบ

ระหวางมนุษย สิ่งแวดลอม และ

ธรรมชาติ โดยมุงม่ันในการ
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

หนาท่ีไมคาดคิดเกี่ยวกับการดำเนิน

ชีวิตของมนุษย สิ่งแวดลอม และ

ธรรมชาติ ดวยคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

มีสวนรวมในการปกปองหรือฟนฟู

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือชุมชน 

โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบัติ 

ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการ ใช

เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นตอ

ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม สราง

และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย  

สมมติฐาน ลงขอสร ุปจากขอมูลที ่นำเสนอ 

ประเม ินความสม เหต ุ สมผลของข  อส รุป 

(conclusion) และการอน ุมาน ( inference) 

โดยใชความรู หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ

ปรากฏการณท่ีคอนขางซับซอนโดยคำนึงถึง

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอสงสัย จาก

หลักฐานท่ีรวบรวมได และใชความรู หลักการ 

ทฤษฎี หรือกฎ  

- อธิบายความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบของ

ปรากฏการณท่ีคอนขางซับซอนโดยคำนึงถึง

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีผลตอชีวิต 

สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ  

- พยากรณเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีคอนขาง

ซับซอนอยางสมเหตุสมผลและใชขอมูลท่ีรอบ

ดาน 

 

- นำเสนอแนวทางในการปกปอง

หรือฟนฟูสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

หรือชุมชนโดยใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ได

อยางเหมาะสม และนำไปปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดประโยชนโดยมีการ

ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการ 

สามารถอยูรวมกับสถานการณ

ปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการ

เปลีย่นแปลง 

 

- ประเมินและกลั่นกรองขอมูล 

ขาวสาร ขาวลวง (fake news) 

และเนื้อหาออนไลนท่ีมีความเสี่ยง 

กอนการเผยแพรตอโดยคำนึงถึง

กฎหมาย ประโยชนและผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองและผูอ่ืน 

- ตรวจสอบจัดการกับขอมูลและ

ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือปองกันภัย

คุกคามทางไซเบอร (cyber 

security management) 

 

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยู

รวมกับธรรมชาติไดอยาง

เหมาะสม  

- ตระหนักรูถึงคุณคาและ

ความสำคัญของระบบธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดยมีสวนรวมใน

การปกปองหรือฟนฟูสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนหรือชุมชน  
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๘ 

 

สรางโครงงานตามหัวขอท่ีกำหนด 

โดยตั้งคำถาม กำหนดขอบเขตท่ี

ศึกษา ออกแบบ ประเมิน และ

ปรับปรุงวิธีการรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูลและเลือกการอนุมาน

ท่ีตรงกับเงื่อนไขและขอจำกัดอยางมี

เหตุผล อธิบายสาเหตุและ

กระบวนการของปรากฏการณท่ี

ซับซอนจากหลักฐานท่ีรวบรวมไดโดย

ใชความรู หลักการ ทฤษฎี กฎ และ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ

เชื่อมโยงผลตอชีวิต สิ่งแวดลอม และ

ธรรมชาติอยางเปนระบบ พยากรณ

เกี่ยวกับปรากฏการณอยาง

สมเหตุสมผล ใชขอมูลรอบดานและ

นาเชื่อถือ วิเคราะหปญหาในเชิง

ระบบจากสถานการณท่ีซับซอนใน

ธรรมชาติ แกปญหาอยางเปนระบบ

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณท่ีซับซอน เพ่ือสรางโครงงาน

ของตนเองตามหัวขอหลัก (Theme) ท่ีกำหนด 

- ศึกษาหลักการหรือทฤษฎี กำหนดขอบเขตท่ี

ศึกษา และออกแบบ ประเมิน และปรับปรุง

วิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับบริบทและมี

ประสิทธิภาพโดยคำนึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับขอสงสัย และรวบรวมขอมูลตามวิธีการท่ี

ออกแบบ 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- วิเคราะหขอมูลท่ีซับซอนหลากหลายประเภท

โดยใชความรู หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ เพ่ือการ

อนุมานท่ีหลากหลาย  และเลือกการอนุมานท่ี

ตรงกับเงื่อนไขและขอจำกัด 
 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ

ปรากฏการณท่ีซับซอนโดยใชความรู หลักการ 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหาจากสถานการณท่ี

ซับซอน ในธรรมชาติ วิเคราะห

ปญหาในเชิงระบบท้ังภาพรวม ภาพ

ยอยของปญหา เพ่ือคนหาสาเหตุ

ของปญหา โดยเชื่อมโยงกับมนุษย 

สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ 
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ประยุกตใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือ

แกปญหาอยางเปนระบบและมี

วิจารณญาณ หรือสรางสรรค

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหา 

- นำเสนอแนวทางในการสรางสมดุล

เพ่ือการดำรงชีวิตในธรรมชาติและ

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- สรางเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีความ

ซับซอนและแมนยำ และเลือกใช

เทคโนโลยีเพ่ือการแกปญหาใน

ทองถิ่นหรือในสิ่งแวดลอม โดย

คำนึงถึงประโยชนท่ีเกิดกับสังคม 

และไมสงผลกระทบตอธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชซอฟตแวรประยุกตหรือเขียน

โปรแกรมในการสรางแอปพลิเคชนั

เพ่ือจัดการขอมูลจำนวนมากและ

การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง และชวย

ตัดสินใจในการทำงานและการ

แกปญหา  

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลาย 

ฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณตอ

พวง ระบบเครือขาย เพ่ือจัดการ

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มุงม่ัน อดทนในการหาความรู 

แกปญหา หรือสรางนวัตกรรม  

- ยอมรับการอนุมานท่ี

หลากหลายโดยใชเหตุผล 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- เห็นความสำคัญของระบบ

ธรรมชาติโดยมุงม่ันในการปรับตัว

ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล 

- มีสวนรวมในการสรางความ

ตระหนักของคนในชุมชนในการ

สรางสมดุลเพ่ือการดำรงชีวิตใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน 
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

และมีวิจารณญาณดวยคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

มีสวนรวมสรางสมดุลเพ่ือการ

ดำรงชีวิตในธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนโดยเสนอ

แนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผล

และปรับปรุงวิธีการอยางมุงม่ัน 

อดทน ใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายใน

การทำงาน และจัดการผลท่ีเกิดขึ้น 

เคารพกฎหมาย มีจริยธรรม เห็น

คุณคาของระบบธรรมชาติโดย

ปรับตัวใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎ ีหรือกฎ ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอ

สงสัย และหลักฐานท่ีรวบรวมได 

- อธิบายความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและ

ภาพรวมของปรากฏการณท่ีซับซอนตาง ๆ โดย

คำนึงถึงปจจัย ท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีผลตอชีวิต 

สิ่งแวดลอม และธรรมชาติ  

- พยากรณเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีซับซอนอยาง

สมเหตุสมผลและใชขอมูลท่ีรอบดานและ

นาเชื่อถือ 

 

สิ่งแวดลอมของชุมชนโดยใชความรู 

และทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ไดอยางเหมาะสม และ

นำไปปฏิบัติ  ตรวจสอบผลและ

ปรับปรุงวิธีการจนสามารถใชงานได

จริง  

การทำงานใหเหมาะสมกับความ

ตองการสวนบุคคล หรือชุมชน 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของและมีจริยธรรม เขาใจ

ถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิ

ของผูอ่ืน 
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

๙ สรางโครงงานตามความสนใจ โดยตั้ง

คำถาม วิเคราะห สังเคราะหหลักการ

หรือทฤษฎีอยางรอบดานเพ่ือ

ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 

ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอ

ขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือการ

อนุมาน  เลือกใชโมเดลในการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือนำไปสูขอสรุป

และตอบขอสงสัย อธิบายสาเหตุและ

กระบวนการของปรากฏการณท่ี

ซับซอนและสนใจโดยบูรณาการ

ความรูหลากหลายสาขาวิชา 

และเชื่อมโยงผลตอธรรมชาติ 

วิเคราะหปญหาในเชิงระบบจาก

สถานการณในระบบธรรมชาติ 

แกปญหาอยางเปนระบบและมี

วิจารณญาณโดยบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ อยางแนวแน ไมยอทอ ปฏิบัติ

ตนเพ่ือดำรงชีวิตในธรรมชาติและ

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- สังเกตและตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ

ของปรากฏการณท่ีซับซอน เพ่ือสรางโครงงาน

ของตนเองตามความสนใจ 

- วิเคราะห สังเคราะห หลักการหรือทฤษฎีอยาง

รอบดาน เพ่ือกำหนดขอบเขตท่ีศึกษา และ

ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับ

บริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงปจจัยตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับขอสงสัย และรวบรวมขอมูลตาม

วิธีการท่ีออกแบบ  
 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอมูลท่ี

ซับซอนและหลายประเภทเพื่อสื่อความหมาย

ของขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือการอนุมานโดยใช

ความรู หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ ซึ่งอาจมีความ

เปนไปไดหลายแนวทาง และเลือกการอนุมานท่ี

ตรงกับเงื่อนไขและขอจำกัด 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหาจากสถานการณท่ี

สัมพันธกันอยางเปนระบบระหวาง

มนุษย สิ่งแวดลอมและธรรมชาต ิ

วิเคราะหปญหาในเชิงระบบท้ัง

ภาพรวม ภาพยอยของปญหา เพ่ือ

คนหาสาเหตุของปญหา  
 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ประยุกตใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร

อ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาอยางเปนระบบ

และมีวิจารณญาณ หรือสราง 

ตรวจสอบประเมิน ปรับปรุง

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาของตนเอง

และสิ่งแวดลอม 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- ประยุกตใชเทคโนโลยีในการสราง

เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีความ

ซับซอนและแมนยำ และบูรณาการ

ความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมการสรางอาชีพ หรือการ

เพ่ิมมูลคาของผลผลิต แกปญหา

ของทองถิ่นหรือสิ่งแวดลอม โดย

คำนึงถึงประโยชนท่ีเกิดกับสังคม 

และไมสงผลกระทบตอธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกับ

แนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา

เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพ สราง

โอกาสในการแขงขันดานตาง ๆ ใน

ระดับชุมชน 

- รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มีความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจทำ

อยางแนวแนไมยอทอในการ

คิดคนแสวงหาความรูและวิธีการ

ใหม ๆ โดยบูรณาการความรูใน

ศาสตรตาง ๆ เพ่ือแกปญหา 

- มีวิจารณญาณและความ

รอบคอบในการแกปญหาหรือ

สรางนวัตกรรม 

- ไมแอบอางผลงานของผูอ่ืนมา

เปนของตนโดยยอมรับอยาง

เปดเผย 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

- ตระหนักวามนุษยและสังคมมี

สวนในการรักษาสมดุลของระบบ

ธรรมชาติโดยมีสวนรวมในการ

สรางจิตสำนึกของคนในชุมชน
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

สิ่งแวดลอมอยางสมดุล มีสวนรวมใน

การสรางจิตสำนกึของคนในชุมชน 

โดยเสนอแนวทางในการปกปองหรือ

ฟนฟู และอยูรวมกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและ

ย่ังยืน ใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการ

สรางอาชีพและโอกาสในการแขงขัน 

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

- เล ือกใชโมเดลในการวิเคราะหข อม ูลเพ่ือ

นำไปสูขอสรุปและตอบขอสงสัย หรือไดแนวคิด

ในการพัฒนาตอยอด 
 

การอธิบายปรากฏการณ 

- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ

ปรากฏการณท่ีซับซอนและสนใจ โดยบูรณาการ

ความรูหลากหลายสาขาวิชา 

- อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณท่ี

ซับซอนและสนใจท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีผลตอ

ธรรมชาติ 

- ปฏิบัติตนเพ่ือดำรงชีวิตใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุล  

- นำเสนอแนวทางในการปกปอง

หรือฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางย่ังยืน โดยใชความรู และ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร

อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 เพ่ืออยูรวมกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและ

ย่ังยืน 

 

 

๑๐ วิเคราะห สังเคราะหหลักการหรือ

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือกำหนดขอบเขต

โครงงานท่ีศึกษา ออกแบบวิธีการ

รวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

และสรางสรรค ประเมินจุดแข็งของ

ชุดขอมูล สรางและยืนยันความ

ถูกตองของขอสรุป อธิบายสาเหตุ 

กระบวนการ และความสัมพันธของ

การสังเกตและการรับรูขอมูล 

- วิเคราะห สังเคราะห หลักการหรือทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกำหนด

ขอบเขตโครงงานท่ีศึกษา และออกแบบวิธีการท่ี

มีประสิทธิภาพและสรางสรรค ในการรวบรวม

ขอมูลท่ีมีความซับซอนและเหมาะสมกับบริบท 

โดยคำนึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอสงสัย 

และปจจัยแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้น และรวบรวม

ขอมูลตามวิธีการท่ีออกแบบ 

การมองเห็นปญหาและความ

เชื่อมโยง 

- ระบุปญหาและวิเคราะห

ความสมัพันธเชิงเหตุและผลท่ีเปน

จุดวิกฤตจากสถานการณท่ีสัมพันธ

กันในระบบธรรมชาต ิซ่ึงมีผลตอ

ความอยูรอดของมนุษยและโลก  

 

การสรางและใชเทคโนโลยี 

- ประยุกตใชเทคโนโลยีในการสราง

เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีมีความ

ซับซอนและแมนยำ และบูรณาการ

ความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมการสรางอาชีพ หรือการ

เพ่ิมมูลคาของผลผลิต สรางโอกาส

ในการแขงขัน แกปญหาของ

ทองถิ่นหรือสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

- มุงม่ันและเด็ดเดี่ยว ในการ

คิดคนแสวงหาความรูและวิธีการ

ใหม ๆ โดยบูรณาการความรูใน

ศาสตรตาง ๆ เพ่ือแกปญหา 
 

การอยูรวมกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน  
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ระดับ 

 

คำนิยามบรรยายระดับ 

 

พฤติกรรมบงชี้ 

การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

การสราง ใช และรูเทาทนั

วิทยาการเทคโนโลย ี

 

การมีคุณลักษณะทาง

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรสำหรับการอยู

รวมกับธรรมชาติอยางยั่งยนื 

ปรากฏการณท่ีซับซอนในระบบ

ธรรมชาติโดยบูรณาการความรูใน

ศาสตรตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธ

เชิงเหตุและผลท่ีเปนจุดวิกฤตซ่ึงมีผล

ตอความอยูรอดของมนุษยและโลก

จากสถานการณในระบบธรรมชาติ 

สรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาอยาง

เปนระบบ สรางสรรค และมี

วิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ อยางมุงม่ันและเด็ดเดี่ยว สราง

จิตสำนึกของคนในชุมชน ปกปอง

หรือฟนฟู และ 

อยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดอยางสมดุลและย่ังยืน ใช

เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพ

หรือการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต และ

โอกาสในการแขงขัน คำนึงถึงผลท่ีจะ

เกิดขึ้นอยางรอบดาน 

 

การจัดการและสื่อความหมายขอมูล 

- ประเมินจุดแข็งของชุดขอมูล และบูรณาการ

ความรูในศาสตรตาง ๆ ในการสรางและยืนยัน

ความถูกตองของขอสรุป  
 

การอธิบายปรากฏการณ 

– อธิบายสาเหตุ กระบวนการของปรากฏการณ

ท่ีซับซอน และความสัมพันธของปรากฏการณ

ตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยบูรณาการความรู

ในศาสตรตาง ๆ  

 

การประยุกตใชความรูและทักษะ

กระบวนการเพ่ืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ 

- ประยุกตใชความรู และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร

อ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาอยางเปนระบบ 

สรางสรรค และมีวิจารณญาณ สราง 

ประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาของตนเอง

และสิ่งแวดลอม 

- ปกปองหรือฟนฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยใชความรู และ

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตร

อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมและอยู

รวมกับธรรมชาติอยางสมดุลและ

ย่ังยืน 

โดยคำนึงถึงประโยชนท่ีเกิดกับ

สังคม และไมสงผลกระทบตอ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 

- ใชเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกับ

แนวคิดเชิงคำนวณ และบูรณาการ

ศาสตรตางๆ ในการสรางนวัตกรรม

เพ่ือแกปญหาและสงเสริมการสราง

อาชีพ สรางโอกาสในการแขงขันใน

ระดับประเทศและระดับโลก 

 

ตระหนักวามนุษยและสังคมมี

สวนในการรักษาสมดุลของระบบ

ธรรมชาติโดยมุงม่ันในการสราง

จิตสำนึกของคนในชุมชนเพ่ืออยู

รวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน 
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อภิธานศัพท 

การอนุมาน (inference)  

การคาดคะเนตามหลักของเหตุและผล บนพื้นฐานของสิ่งที่สังเกตได หลักฐาน ขอเท็จจริง หรือทฤษฎี

เช่ือมโยงกับความรูหรือประสบการณเดิม โดยความสมเหตุสมผลของการอนุมานขึ้นกับขอมูลที่นำมาสนับสนุน 

เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 

เทคโนโลยีที่ใชคอมพิวเตอรเปนทฤษฎี กรอบแนวคิด และเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาสรางงาน

ประยุกตตาง ๆ  

ธรรมชาติ (nature)  

สิ่งตาง ๆ ที่มีอยูหรือเกิดขึ้นเองโดยไมไดมาจากการสรางหรือปรุงแตงโดยมนุษย มีทั้งที่เปนลักษณะ

ทางกายภาพและชีวภาพ อาจมีขนาดเล็ก เชน อะตอมของธาตุ หรือมีขนาดใหญ เชน เอกภพ นอกจากน้ี             

ยังมีการใชคำอ่ืน ๆ รวมกับธรรมชาติ เชน ปาไมจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ตองรวมกันรักษา อุทกภัยเปนภัย

ธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นไดบอยในพ้ืนที่ที่ปาไมถูกทำลาย  

ปรากฏการณ (phenomena)  

สิ่งที่แสดงออกมาใหเห็น ขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่สังเกตหรือรับรูได ซึ่งมีทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและปรากฏการณที่เกิดจากมนุษย เชน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ปรากฏการณที ่เกี ่ยวของกับลมฟาอากาศ ปรากฏการณทางดาราศาสตร ปรากฏการณทางธรณีวิทยา 

ปรากฏการณทางเคมี ปรากกฎการณทางกายภาพ ปรากฏการณทางสังคม ซึ่งความซับซอนของปรากฏการณ

จะแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัย ตัวแปร และกระบวนการที่เกี่ยวของ โดยปรากฏการณที่ไมซับซอนอาจมีตัวแปร

ที่เกี่ยวของเพียง 1 ตัวแปร สวนปรากฏการณที่ซับซอนขึ้นจะมีตัวแปรที่เกี่ยวของหลายตัวแปรและกระบวนการ

ที่ซับซอนมากขึ้น เชน ปรากฏการณกลางวัน กลางคืน และปรากฏการณการขึ้น การตกของ              ดวง

อาทิตย มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ การหมุนรอบตัวเองของโลก สวนปรากฏการณกลางวัน กลางคืน ยาวนานไม

เทากัน และปรากฏการณการเปลี่ยนเสนทางการขึ้น การตกของดวงอาทิตยในรอบ 1 ป นอกจากปจจัย                          

การหมุนรอบตัวเองของโลกแลว ยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ คือ การเปลี่ยนตำแหนงในวงโคจรของโลกรอบ             

ดวงอาทิตย  การเอียงของแกนหมุนโลก 

รองรอยดิจิทลั (digital footprint)  

ประวัติการกระทำที่เกิดขึ้นจากชื่อบัญชีการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งเปรียบเสมือนรอยเทาเมื่อเดินทาง

ไปในที่ตาง ๆ สงผลใหการกระทำบนโลกออนไลนอาจถูกสืบคนกลับคืนได เชน ประวัติการเขาใชงานระบบ

คอมพิวเตอร ประวัติการสืบคนขอมูลผานเว็บเบราวเซอร ขอมูลหรือรูปภาพที่โพสตลงในสื่อสังคมออนไลน 
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ประวัติการสั่งซื้อสินคา โดยรองรอยเหลานี้จะถูกเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรหรือในอินเทอรเน็ต แมจะลบ

ขอมูล รูปภาพ หรือโพสตตนฉบับออกไปแลวก็ตาม  

สิ่งแวดลอม (environment)  

สิ่งตาง ๆ ทั้งที่เปนองคประกอบทางกายภาพและชีวภาพ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยูตามธรรมชาติและ

ทางสังคมที่อยูรอบ ๆ สิ่งมีชีวิต  ตัวอยางเชน สิ่งแวดลอมของสิ่งมีชีวิตที่เปนพืช ไดแก องคประกอบทาง

กายภาพ (ดิน น้ำ อากาศ) องคประกอบทางชีวภาพ (สิ่งมีชีวิตตัวอื่น ๆ หรือชนิดอื่น ๆ) สิ่งแวดลอมของมนุษย 

ไดแก องคประกอบทางกายภาพ (ดิน น้ำ อากาศ) องคประกอบทางชีวภาพ (มนุษยหรือสิ่งมชีวิตชนิดอื่น ๆ) 

และรวมถึงขอบเขตประเทศ ภูมิภาค เมือง บาน และบริเวณสวนตัวที ่มนุษยคนนั ้นอาศัยอยู  สิ ่งตาง ๆ                  

ในสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวโยงและสัมพันธกัน ผลกระทบจากสิ่งหนึ่งอาจสงเสริมหรือทำลายสิ่งอื ่น ๆ ได                  

เชน การแยกขยะเปนหนึ่งในวิธีการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อโลก การจัดตลาดนัดถนนคนเดินและเผยแพร

สินคาโอท็อปเปนการสรางสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมใหกับคนในชุมชน 

แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)  

กระบวนการในการแกปญหา การคิดวิเคราะหเพื่อหาวิธีการแกปญหาในรูปแบบที่สามารถนำไป

ประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชแกปญหาในศาสตรอื่น ๆ และประยุกตใชกับ

การแก ป ญหาในช ีว ิตประจำว ันได ด วย ประกอบดวย การแยกส วนประกอบและการย อยปญหา 

(decomposition) การหารูปแบบของปญหา (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) 

การออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหา (algorithm) 
 
โมเดล (model) 

โครงสรางทางความคิดที่เปนรูปธรรมซึ่งแสดงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในสถานการณ

หรือปรากฏการณที่สนใจศึกษา เชน คำอธิบาย วัตถุ ภาพ การวาดภาพ สมการ อสมการ กราฟ เรขาคณิต             

ที ่ใชอธิบายลักษณะ สมมติฐาน หรือผลที ่ปรากฏของสถานการณหรือปรากฏการณนั ้น ๆ ใหเขาใจ                      

หรือเห็นความสัมพันธของสิ ่งตาง ๆ ในสถานการณหรือปรากฏการณไดชัดเจนหรือดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งจะใช                     

ในการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการเกิดสถานการณหรือปรากฏการณนั้น ๆ และอาจนำไปสู

การสืบเสาะหาทางเลือกทีเ่หมาะสมในการหาคำตอบ ความรู หรือความเขาใจ ในสถานการณหรือปรากฏการณ

ที่สนใจศึกษาน้ัน 

 

 

 

 

 


