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คำนำ 

 การจัดการศึกษาเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชากร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ  ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วตลอดเวลา การจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจึงจำเป็นต้อง เตรียมเด็กและ                  
เยาวชนของชาติให้เข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงทั ้งวิถีชีวิต                 
และการทำงาน ดังเป้าหมายการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ใน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579                   
และมาตรฐานการศ ึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  ท ี ่ล ้วนมุ ่งพ ัฒนา “ผลลัพธ ์ท ี ่ เก ิดในตัวผ ู ้ เร ียน” 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ได้ศึกษาการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับโลก ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และองค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย รวมทั้งผลการศึกษาและวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า                             
“การพัฒนาสมรรถนะ” เป็นทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาคนให้รองรับและทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการและอนุกรรมการหลายองค์คณะ เพื ่อศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั ้งระดับนโยบายและผู ้ปฏิบัติ เพื ่อออกแบบและพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช .... ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ “สมรรถนะหลัก” เป็นสมรรถนะที่ต้องการ
พัฒนาบุคคลในฐานะมนุษย์และพลเมืองที่เข้มแข็ง ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตน เรียนรู้ 
และเติบโต ร่วมสร้างสรรค์การทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพื้นฐาน 
ความเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายในสังคม โดยมีความคาดหวังว่า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .… จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ในทุกย่างก้าวของเส้นทางการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน  
ได้ทบทวนรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจริงในห้องเรียนจะบ่งชี้ถึง 
การนำเป้าหมายการเรียนรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์จริงทั้ งในและนอกโรงเรียน 
เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่ติดตัวไปใช้ในการดำรงชีวิต สิ่งสำคัญคือ ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจใด ๆ  
ก็ตาม และบรรลุผลสำเร็จนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและทำงานอย่างมืออาชีพของทุกฝ่าย 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในการทุ ่มเทแรงกายแรงใจ เพื ่อให้  (ร่าง ) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช . . . .  
มีความสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการนำไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ตามความมุ่งหวัง 
สู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป  
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1. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร  

 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์สำคัญ             
ของโลก เช่น ภาวะการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทุกประเทศรวมทั ้งประเทศไทย  
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กระทบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดปัญหา                 
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่สะท้อนถึง
ศักยภาพของผู้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงเป็นความสำคัญ
จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อสร้าง               
คนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการดำรงชีว ิต ปรับตนให้พร้อมรับ                     
การเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้ง  
เป็นการเตรียมเยาชนสำหรับการเผชิญหน้ากับโลกอนาคตที่ไม่แน่นอนต่อไป 
 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... นี้ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการจัดการศึกษา 
ฐานสมรรถนะ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อยตามที่มาตรฐาน
กำหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช…. เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักท่ีสำคัญจำเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอด
สมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่นได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจงของบุคคล (Personalization) 
ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการพยายามค้นหาตัวเอง และเลือกสร้างลักษณะของตนเองตามที่อยากจะเป็น 
การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงมุ่งให้ผู้เรียนทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และตรวจสอบ เพื่อให้
ค้นพบและรู้จักตนเองอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวม  
 การจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล               
การเรียนรู้ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... จึงมีเป้าหมายในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของผู ้เรียนที ่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดสภาพแวดล้ อมและเส้นทางการเรียนรู ้ (Learning 
Pathways) ที่หลากหลาย จัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน (Differentiated 
Learning) ใช้กระกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัย หลากหลาย  
และยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน บริบท และจุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชนแวดล้อม                
เน้นประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อถือได้           
เอ้ือต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตามความเชี่ยวชาญของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2. วิสัยทัศน์ 

 ผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก ความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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3. หลักการของหลักสูตร 

 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... กำหนดหลักการสำคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย เน้นการพัฒนา
ผู ้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพ่ือการเป็นเจ้าของ              
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  
 5. เป็นหลักสูตรที ่มุ ่งใช้การประเมินเพื ่อการพัฒนาการเรียนรู ้และสะท้อนสมรรถนะของผู ้เร ียน  
ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance) ที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ เอ้ือต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับ
ที่สูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
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๔. จุดหมายของหลกัสูตร 

 การพัฒนาผู้เรียนตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... มีจุดหมายเพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน จัดการอารมณ์และความเครียด ปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 2. มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง 
อย่างมีเป้าหมาย 
 3. สื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
 4. จัดระบบและกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการ  
ภาวะผู้นำ และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 
 5. ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
 6. เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี  
เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นค่านิยมร่วมที ่ต้องการให้เกิดขึ ้นกับผู ้เรียน อันเป็นคุณลักษณะ 
ที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสํานึกเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติ 
ที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  เคารพสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั ่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง           
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื ่นทั้งทางกาย วาจาและใจ ยึดหลักความจริงและความถูกต้องใ นการ               
ดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด  

3) มีว ิน ัย หมายถึง ค ุณลักษณะที ่แสดงออกถึงการย ึดมั ่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และ                     
ระเบียบข้อบังคับ ทั้งของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

4) อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  
มีการวางแผนป้องกันความเสี ่ยงและพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลง มีภูมิคุ ้มกันในบุคคลที ่ด ีและปรับตัว                      
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5) มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์  
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
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6. สมรรถนะหลัก 6 ดา้น 

 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดให้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นความสามารถติดตัว  
เมื ่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามสาระการเรียนรู ้หรือคร่อมวิชา สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้น 
แก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง 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) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กำหนดสมรรถนะหลัก 6 ด้าน เพื่อเป็น
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน
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1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 

 นิยาม  
  การรู ้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู ้อื ่น การพัฒนาปัญญาภายใน ตั ้งเป้าหมายในชีวิต 
และกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพ่ือไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและ
มีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ด ี  

 องค์ประกอบ 
   1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ 
ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 
 2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี   
 3. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
และความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความคิดของตนเอง  
 4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะ
วิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน   
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ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

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

1 
รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชวีิตประจำวัน
ของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน 
ทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น 

เร่ิมต้น    

2 
รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มวีนิัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้
และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา    

3 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยง
ตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน  

สามารถ เร่ิมต้น   

4 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้ 
และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชัว่ดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชญิและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

5 
มีมโนทัศน์เกี่ยวกบัตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมัน่ที่จะจัดการ
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด  
ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ  

 สามารถ เร่ิมต้น  

6 
มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับ
ชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจดัการอารมณ์
และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

7 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับ
ตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์ 
และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบ 
ในผลของการกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

 

 

สามารถ เร่ิมต้น 

8 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกบัชวีิต 
และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความกา้วหนา้ของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ 
และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนปอ้งกันปัญหา
และความเส่ียง และฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านยิม และความเชื่อของตนเอง 
ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟืน้คืน 
จากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวกิฤต   

  

 

สามารถ 

10 
มีความสุขกับชวีิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความทา้ทายที่เข้ามา 
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)  
 

นิยาม 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้

คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึง
ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

        องค์ประกอบ 

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC)  หมายถึง กระบวนการคิด 
ที่พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยมีหลักฐาน
สนับสนุนซึ่งเป็นผลมาจากการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล 
การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง นำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสม  
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดที ่มองเห็น
ภาพรวมโครงสร้างทั ้งหมดที่เชื ่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้บริบท/ปัจจัย  
ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดสถานการณ์นั้น ๆ  โดยมองสถานการณ์ให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผน
หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ จนเกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในสถานการณ์นั้น นำไปสู่การออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจำลองความคิด ทำนาย
ผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบ และประเมินระบบได้ 

3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง กระบวนการคิดที่หลากหลาย 
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพื้นฐาน
ด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้
สิ่งใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม ซึ่งสิ่งใหม่
ในที่นี้อาจเป็นการปรับหรือประยุกต์สิ่งเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเป็นการต่อยอดจากสิ่งเดิม หรือ เป็นการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ข้ึนมาทั้งหมด 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใช้ 
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหา เข้าใจเหตุและผลของปัญหา วางแผน  
การแก้ปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือประเมินและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์  
ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ 

เริ่มต้น    

2 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี ่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์นั้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผลและประเมินความเหมาะสมของคำตอบ สามารถ
จินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลายประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจน
สามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี ่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์นั้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร แปลความหมายข้อมูล
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุปข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิด  
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัยต้นแบบ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์
นั ้น ๆ ได้ สามารถวางแผนและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุปข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง  
และข้อจำกัดของข้อมลู เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอยา่งง่ายได้ 
สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ 
ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ตั ้งคำถามหรือระบุปัญหาที ่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์  
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ 
พร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือนหรือแตกต่างกับข้อสรุปของตน สามารถพัฒนา
ชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม วิเคราะห์
องค์ประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อสร้างแบบจำลองอย่างง่าย 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน  ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล ลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง 
นำเสนอข้อสรุปรวมทัง้เปรยีบเทยีบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน  
และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่สร้างแบบจำลองเพื ่อแสดง
โครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ 
ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง    

 

เหนือ
ความ
คาด 
หวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง (ต่อ) 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

7 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิง่ต่าง ๆ  สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยี  เลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้ สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่าง
หรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตนโดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุง
ข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร  
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิง่ต่าง ๆ  สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธ ีการเก ็บรวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห์ข ้อมูลเพื ่อสร้างข้อสรุปที ่แม่นยำ  
และน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ
และประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐาน  
ที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลอง
ความคิด เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบได้ สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิ ธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริง 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิง่ต่าง ๆ  สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลทีไ่ม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ประเมิน
คำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหา สามารถแยกปัญหาเป็น
ปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ 
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและขอ้เท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการทีเ่หมาะสม
และครอบคลุมทุกมิติ นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือ
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุง
ข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สามารถสร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด
ที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปัจจัยอื่นเข้ามา  
ในระบบ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนา
ต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง  เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ 

  

 

สามารถ 

10 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิง่ต่าง ๆ  สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอนได้หรือไม่ ระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือรวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดของการ
วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล สามารถเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ นำเสนอ
ข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน  
โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและ
หลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ พัฒนาชิ้นงาน 
วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้
เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและส่งผลดีต่อสังคม เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ และระบุสิ่งที่ต้องสิ่งที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
พัฒนาสังคม 

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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3. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 

 นิยาม 
 มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการ
สื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

 องค์ประกอบ 
 1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ 
ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ1สารที ่ส่งมาได้ทั ้งความคิด ความรู้สึก เจตนา 
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 
 2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม  
ที่แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สารสนเทศ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ  สื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจใน
บริบทสังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ    
ต่อผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 ใช้ประสาทสัมผัสในการรับและส่งสารอย่างตั้งใจ เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพที่มีผลต่อการสื่อสาร  
ใช้ส่ือ ภาพ เสียง คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และผลงานอย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา เร่ิมต้น    

2 
รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรู้สึกที่มีต่อสารในสถานการณ์
ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบุคคลผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์และโทษของการสื่อสารที่มีผลกระทบ 
ต่อตนเอง 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 
รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว 
คำนึงถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวทั้งที่เป็นภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

สามารถ เร่ิมต้น   

4 
รับและส่งสารที่เกี่ยวขอ้งกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ อธิบาย
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีความอดทนในการรับและส่งสาร 
ใช้ส่ือที่มีความหลากหลายขึ้น เขา้ใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและ
การผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
รับและส่งสารที่เกี่ยวขอ้งกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ ข้อคิด ทั้งเชิงบวก 
และลบที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์อยา่งมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึ้น 
ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช้
กลวิธีในการผลิตสื่อและสื่อสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

 

สามารถ เร่ิมต้น  

6 

รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมินคุณค่า ในมิติความจริง 
(ข้อมูลข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด) และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได้ สื่อสารอยา่งสร้างสรรค์
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของการสื่อสาร รู้ผลกระทบของสื่อ ประเมินคุณค่าและ
จริยธรรมในการสื่อสาร ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่า  
ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเขา้ใจกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการสื่อสาร 
สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนได้อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ้น โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายทีก่ำหนดไว ้ 

  สามารถ เร่ิมต้น 

8 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อทีห่ลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น  
จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารที่เกิดประโยชน์กบัคนหมู่มาก หรือที่ทดสอบได้วา่เป็นประโยชนจ์ริง  
หรือที่เป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึง
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และสามารถออกแบบการสื่อสารผา่นสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
 
 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารนั้นได้ลึกขึ้น มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการสื่อสารกับบุคคล 
ที่มีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบุคคลที่มีความต่างจากตนเอง 
มีกลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะและมีพลังด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) 

  

 

สามารถ 

10 
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรอืมีนัยมากขึ้น เข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
และนำสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและ
สื่อสารได้อย่างมีสติและวจิารณญาณ และรู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึก (Empathy) เพื่อสร้างความเขา้ใจ  
โดยคำนึงถึงความแตกตา่งในทุกมิติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

 นิยาม 

 สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ
ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ  
 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีม  
อย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก  
 องค์ประกอบ 

 1. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้ 
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม 
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที ่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม   
และระหว่างทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมท่ีเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง 

 2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ  สามารถจัดระบบการทำงาน
กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน 
ขั้นตอน และกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์
ส่วนตน แบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใจ  
มีความพยายามในการทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และ
ประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั ้นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิด
และรับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง  

 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติต่อผู้อื ่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ      
ความแตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
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ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  มุ่งมั่นทำงานและทำกจิกรรมของตนเอง
และร่วมกับผูอ้ื่นได้สำเร็จตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 

เริ่มต้น    

2 
รู้และรับผิดชอบในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กตกิา 
ของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะเพื่อสนบัสนุนการทำกจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นให้
บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา    

3 
มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการทำงานให้สำเร็จ รักการทำงาน 
เป็นสมาชิกทีมที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย  
การสร้างข้อตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเขา้ใจ 
ต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 
เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
จัดระบบความคิดกอ่นลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเร็จ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

5 
เป็นสมาชิกที่ริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วธิกีารทำงานทั้งของตนเองและทีม 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น 
และปฏิบัติงานจนสำเร็จ วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดง 
ความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 
เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อน
ผลการทำงานโดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม    

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

7 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกบัผู้อื่นอยา่งเป็นระบบ มีวธิีการ
ทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพนัธภาพเชิงบวก และจัดการ
ความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรบั ความแตกต่าง ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏบิัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 
มีภาวะผู้นำ ใช้ทกัษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลือ่นทีมให้บรรลุเป้าหมาย  
ด้วยกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพ
เชิงบวกในทีม  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและคุณค่าของการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถจัดการ 
ความขัดแย้งได ้

  

 

สามารถ 

10 
มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ  
เห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างพลวัตรของการทำงาน 
เป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen: AC)  
 

นิยาม 
 การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

และผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลาง
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

องค์ประกอบ 
 1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ 
ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อื ่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ  ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม 
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

4. พลเมืองผู ้สร้างการเปลี ่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ทางสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน 
ตามคำแนะนำอยา่งเหมาะสม มีสว่นร่วมในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน 

เร่ิมต้น    

2 

มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักปฏิเสธ 
ช่วยเหลือผู้อื่นเม่ือได้รับการร้องขอ รับผดิชอบและปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสม 
ตามบทบาทหนา้ที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียน 
จัดขึ้นหรือครูมอบหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้ง 
ในชั้นเรียน 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น ชว่ยเหลือผูอ้ื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั เพื่อนร่วมชั้นเรียน มีสว่นรว่มในกจิกรรมสว่นรวมตา่ง  ๆ
ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชั้นเรียนอยา่งมีเหตุผล 

สามารถ เร่ิมต้น   

4 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่าง ยอมรับความแตกตา่ง
หลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกรว่มกันกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งอยา่งมีเหตุผล 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น ยอมรับและเคารพ 
ความแตกต่างหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น 
รับผิดชอบและปฏบิัติตนอยา่งเหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาต ิติดตามและตรวจสอบขอ้มูลขา่วสาร เขา้ร่วมกจิกรรมและรว่มเป็นอาสาสมัคร 
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

 

สามารถ เร่ิมต้น  

6 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและ
ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการกระทำตามบทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่สนใจ
ระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออก 
และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึง 
ความเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยสันติวธิีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ 
ทรงเป็นประมุข 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (ต่อ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

7 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ให้เกยีรติ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกต้องและนา่เช่ือถือของข้อมลู 
ที่เกี่ยวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  
ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่สนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ  
ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกรว่มกันและริเร่ิมในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม ดว้ยสันติวธิีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  สามารถ เร่ิมต้น 

8 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามทีจ่ะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ  
ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา ริเริ่มและมีสว่นร่วม 
ทางสังคมในประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิต
สาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกบัประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ดว้ยค่านิยมประชาธิปไตย 

 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏบิัติตามกฎ  
กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอกเหน็ใจผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 
บนพื้นฐานของการพึ่งพากันโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหนา้ที่พลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ใชว้ิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์ 
และประเด็นปัญหา ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่หลากหลาย 
ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ดว้ยจติสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือรน้ 
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น  
ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเปน็ธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

   สามารถ 

10 
ยึดมั่นและปกป้องในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผ่านชอ่งทาง
สาธารณะระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะ สำนกึสากล  
ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเปน็ธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง แนวทางสันติวธิ ี

  

 เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with 
living in the harmony of nature and science) 

นิยาม 

มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น  
ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบ 

๑. การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง สาเหตุ 
กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลก และในเอกภพ 

๒. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน: มองเห็นปัญหา เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

๓. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม 

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและการ
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 

ช่างสงสัย มีจินตนาการ สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
กระตือรือร้น บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนก 
ความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอขอ้มูลในรูปแบบที่เหมาะสม และอธิบาย
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม กิจวัตรต่าง ๆ 
และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีสว่นร่วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว ใช้ส่ิงของอย่างประหยัด 

เริ่มต้น    

2 

ช่างสงสัย กระตือรือร้นในการตั้งคำถามและรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
เครื่องมืออย่างง่าย อา่นข้อมูลและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายสาเหตุของ
สถานการณ์ใกล้ตัวจากความสัมพันธ์ของหลักฐานที่รวบรวมได้ แก้ปัญหา
จากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอยา่งปลอดภยั และ
เหมาะสม มีส่วนรว่มในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน 
 ใช้ส่ิงของอย่างใส่ใจและรู้คุณค่า 

กำลัง
พัฒนา    

3 

กระตือรือร้นและมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหา
คำตอบและรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกรูปแบบ 
การนำเสนอ วิเคราะห์ และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อสรุป อธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณ์จากหลกัฐานทีร่วบรวมได้และเช่ือมโยงผลที่มีต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ออกแบบแนวทางและลงมือแก้ปัญหา 
จากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอยา่งปลอดภยัและ
เหมาะสม ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน 
ของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งรู้คุณค่า 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

รวบรวมข้อมูลอย่างซ่ือสัตย ์ออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทีจ่ัดการเพื่อลงข้อสรุป 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และเช่ือมโยงผลต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกบัปรากฏการณ์โดยอาศัยหลกัวิชา
และไม่มีอคติ ออกแบบแนวทางและลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีใช้เทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า
และปลอดภยั รับรู้และมจีิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

5 

ใส่ใจ และมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ สงัเกต ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหา
คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป ประเมินและเลือกวิธกีารรวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถาม ประเมินความน่าเช่ือถอืของข้อมูล จัดการ
และนำเสนอข้อมูลหลายประเภทได้อย่างเหมาะสม วิเคราะหแ์ละเลือก 
ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และประเมินข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และเช่ือมโยงผลต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกบัปรากฏการณ์โดยอาศัยหลกัวิชา
อย่างมีเหตุผลและไม่มีอคติ แก้ปัญหาปจัจุบันที่เกี่ยวข้องกบั 
การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาต ิโดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
ปลอดภัย และเหมาะสม รับรู้และเห็นตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 
มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมินความสมเหตุ 
สมผลของข้อสรุปและการอนุมาน ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลงข้อสรุป

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

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

เมื่อมีหลักฐานที่น่าเช่ือถอืเพียงพอ อธบิายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
และเช่ือมโยงผลต่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่างเป็น
ระบบ คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชาและขอ้มูล 
รอบด้าน แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ในระบบธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันในการ
สื่อสารผ่านโลกดิจิทัล ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ 

7 

มุ่งมั่น อดทน และจดจ่อในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน สังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวธิีการ  
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและประเมิน 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล 
ให้เหมาะสม ใช้ความรู้ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป 
และการอนุมาน อธิบายสาเหตแุละกระบวนการของปรากฏการณ์ 
จากหลกัฐานที่รวบรวมได้ และใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
และเช่ือมโยงผลต่อชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ 
อย่างเป็นระบบ พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลและใช้
ข้อมูลรอบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ สิ่งแวดลอ้ม และธรรมชาติ ด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีสว่นร่วมในการปกป้องหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏบิัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุง
วิธีการ ใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สร้างและแบ่งปันขอ้มูลอยา่งปลอดภัย  

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

สร้างโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด โดยตัง้คำถาม กำหนดขอบเขตที่ศึกษา 
ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวธิีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล
และเลือกการอนุมานที่ตรงกับเง่ือนไขและข้อจำกัดอยา่งมีเหตุผล อธบิาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ โดยใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี กฎ และปจัจัยตา่ง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง และเชื่อมโยงผลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างเป็น
ระบบ พยากรณ์เกีย่วกบัปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลรอบ
ด้านและน่าเช่ือถอื วิเคราะห์ปัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ในธรรมชาติ แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณด้วย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมสร้างสมดุลเพื่อ 
การดำรงชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเสนอแนวทาง 
นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการอยา่งมุ่งมั่น อดทน  
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการทำงาน และจัดการผลที่เกิดขึ้น เคารพ
กฎหมาย มจีริยธรรม เห็นคุณค่าของระบบธรรมชาติโดยปรับตัวให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสมดุล 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

สร้างโครงงานตามความสนใจ โดยตั้งคำถาม วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลักการหรอืทฤษฎอียา่งรอบด้านเพื่อออกแบบวิธกีารรวบรวมข้อมูล 
ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ 
การอนุมาน  เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่นำไปสู่ข้อสรุปและ
ตอบข้อสงสัย อธิบายสาเหตแุละกระบวนการของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน
และสนใจโดยบูรณาการความรูห้ลากหลายสาขาวิชาและเช่ือมโยงผล 
ต่อธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์ในระบบ
ธรรมชาติ แกป้ัญหาอยา่งเป็นระบบและมีวิจารณญาณโดยบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ อยา่งแน่วแน ่ไม่ย่อท้อ ปฏิบัติตนเพื่อดำรงชีวิตในธรรมชาติ

  

 

สามารถ 



23 
 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
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และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของคน 
ในชุมชน โดยเสนอแนวทางในการปกปอ้งหรือฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ใช้เทคโนโลย ี
เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและโอกาสในการแข่งขัน รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

10 

วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการหรือทฤษฎี เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วขอ้ง 
เพื่อกำหนดขอบเขตโครงงานที่ศึกษา ออกแบบวิธกีารรวบรวมข้อมูล 
อย่างมีประสิทธภิาพและสร้างสรรค์ ประเมินจุดแข็งของชุดข้อมูล สร้าง
และยืนยันความถกูต้องของข้อสรุป อธบิายสาเหต ุกระบวนการ และ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในระบบธรรมชาติโดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เป็น 
จุดวิกฤตซ่ึงมีผลต่อความอยู่รอดของมนษุย์และโลกจากสถานการณ์ 
ในระบบธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น
และเด็ดเดี่ยว สร้างจิตสำนกึของคนในชุมชน ปกป้องหรือฟื้นฟู และ 
อยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพหรือการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  
และโอกาสในการแข่งขัน คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยา่งรอบด้าน 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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7. สาระการเรียนรู ้

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ๓) 
กำหนดสาระการเรียนรู้ 7 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สมรรถนะเฉพาะ และผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ 
๔. ศิลปะ  
๕. สุขศึกษา และพลศึกษา 
๖. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม  
๗. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 ความหมายขององค์ประกอบสาระการเรียนรู้ 
 สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะสาระการเรียนรู ้ที ่ประกอบด้วย 
ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ของแต่ละสาระการเรียนรู้  
ที่กำหนดสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  

 ผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ เมื ่อจบช่วงชั ้น (Learning Outcome) เป็นเป้าหมายของการจัดการเร ียนรู้  
เมื่อจบช่วงชั้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย พฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ที่ครูผู้สอน
ต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นเป็นภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้  
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ 

 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กำหนดแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้าน
ผ่าน 7 สาระการเรียนรู้ โดยผสมผสานระหว่างสมรรถนะหลักกับสมรรถนะเฉพาะของแต่ละสาระการเรียนรู้  
เพ่ือกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
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8.๑ 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 
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เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการอ่านและการเขียนโ ดยใช้วิธีการสอน 
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
เกี่ยวกับการเข้าใจความหมายของคำ การนำไปใช้การแต่งประโยคง่าย ๆ ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ต้องมี  
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 และพูดคำศัพท์ 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 เพลงพ้ืนบ้าน อ่านข้อมูลจากโบรชัวร์สินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การเดินทาง  

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 
4. ตั้งใจอ่าน และอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว 
5. เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน และสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากการอ่านสื่อต่าง ๆ 
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6. อ่านเรื่องตามความสนใจ และมีนิสัยรักการอ่าน 
7. เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างอิสระ 

และมีจินตนาการ 
8. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. ใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

10. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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8.๒ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงชั้นที ่ 1 ทำให้สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารนำเสนอ คิดสร้างสรรค์ และสามารถเลือกใช้
เครื ่องมือในการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีว ิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ 
ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
การเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ จำนวน การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ 
และสถิติ ที่เป็นความรู้เบื้องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้น และนำไปใช้อย่าง
เป็นระบบ  
 คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้
ข้อสรุปและนำไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร  
สื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ในสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 
 จำนวนและการดำเนินการเป็นการเริ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จำนวนนับ และ 
การดำเนินของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์  
ของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนใช้ 
การค้นหาความสัมพันธ์ สื ่อสารและนำเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดนำไปสู ่การสร้างสรรค์ผลงาน  
ตามจินตนาการ  
 เศษส่วนเป็นความรู้ที่ขยายแนวคิดมาจากจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนนับ สำหรับช่วงวัยนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนโดยการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่น หรือวิชาอ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวัดความยาว น้ำหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นั กเรียน
สังเกตเครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด สื่อสารและเชื่อมโยงการวัดกับความรู้เรื ่อง
จำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีว ิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืน 
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 เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เน้นการสื่อสาร นำเสนอ และเชื่อมโยงความรู้เรื่องเงินกับความรู้  
เรื่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในวางแผนการเงิน 
เพ่ือนำไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การสื่อสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผ่านการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อนและผู้เกี ่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเกี่ยวกับเ วลาและระยะ  
เพ่ือนำไปสู่การจัดการเก่ียวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา  
 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้น ักเร ียนใช้การตั ้งคำถามในสิ ่งที ่สนใจ  
ในชีวิตประจำวัน เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถ
วิเคราะห์ แปลความหมายจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา และ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอดแนวคิด
ในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนซึ่งนักเรียนนำไปใช้ทำความเข้าใจปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและ
อยากหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย 
และนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่าง
สมเหตุสมผลซึ่งนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ 
หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจำนวนสิ่งต่าง ๆ หรือจำนวนเงิน  
บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอ
เรื่องราวในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ 
และสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง และเวลา 
ไปใช้ในการกำหนดจำนวนครั้งและท่ากายบริหาร กำหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลาในการแข่งขัน  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถนำความรู้เกี ่ยวกับเงิน เพื่อวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน และทรัพยากรให้คุ้มค่า และการอ่านปฏิทิน การคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู ้เกี ่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดที ่เหมาะสม  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 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 
และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จาก
ประสบการณ์ 

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 ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ หรือ

แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน 
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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) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ  
และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ันที่ 1  

1. สื ่อสาร สื ่อความหมายเกี่ยวกับจำนวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของ
จำนวน 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. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของ 

หน่วยการวัด เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้
อย่างเหมาะสม  

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 สถานการณ์ในชีวิตจริง  
ผ่านการสังเกต และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิต สองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  

11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มี 
แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

13. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว   
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8.๓ สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งและมีความสำคัญ  
เป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู้ 
เชื ่อมโยงกับวิชาอื ่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู ่การเพิ ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 
 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
เนื ้อหาในสิ ่งที ่สนใจจากนิทาน วีดิทัศน์ บทความและข่าวสารอย่างง่าย เกม สื ่อแอปพลิเคชันทาง  
การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสื่อสารความต้องการ
ของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียน 

9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 
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8.๔ 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 การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง (Executive Function) 3) การพัฒนาของสมองส่วนหน้า 
ที่ไปช่วยกำกับการทำงานของสมองส่วน Limbic System และ Amygdala ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำ 
และ 4) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที ลีลา 
และการทำงานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขตและมิติของพื้นที่ 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 และยากท่ีจะสร้างขึ้นใหม่ในวัยที่โตขึ้น  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้าทดลอง  
หาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน คว ามทรงจำ 
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ สิ ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที ่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง ๆ ที่มี  
ทั้งบทร้อง ด้วยลีลาและท่าทางที ่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย ๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของ 
งานศิลปะทุกแขนง ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกท้ังของตนเองและหมู่คณะ  
 นักเรียนในช่วงชั้นนี้ ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบมีเพ่ือนเล่นและเล่น
เป็นกลุ ่ม ร่วมกันสร้างเรื ่องราวโดยนำความรู ้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกมาเป็นงาน
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  
งานศิลปะทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพ่ือสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับผลงานที่สร้างขึ้น 
รวมถึงสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและรับรู้ 
 ด้านที่ 2 การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ที่มั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ 
สำหรับเด็กวัยนี้จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพที่แฝงอยู่ในภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสุนทรียภ าพในชีวิต 
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 เป็นสื่อประกอบที่เกื ้อกูลกัน  
เป็นการฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั้นที ่ 1 เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที ่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา  
มีท่วงทำนอง ทำให้การเรียนรู้คำกลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข แ ละ
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 นำเสนอองค์ประกอบของพื ้นที่                   
โดยการใช้แผนผัง แผนที่ การกำหนดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ ถ่ายทอดเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่านตำนานและบันทึกเป็นภาพวาด ทำความเข้าใจเหตุการณ์                  
ที่ไกลตัว (Space and Time) ย้อนไปในยุคไดโนเสาร์ ในมหายุคเมโสโซอิค (Mesaozoic Era) และถ่ายทอด
จินตนาการออกมาด้วยงานศิลปะเชิงตำนาน (Myth) เพื ่อทำความเข้าใจความเปลี ่ยนแปลงของโลกและ                 
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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 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาต ิ  การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป ็นกระบวนการร่วม  
ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที่ช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยการสัมผัส  
และมีประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพ่ือการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงานปั้น ทั้งนี้  
เด็กจะได้เรียนรู ้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด คั้น ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และ 
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า หรือการเตรียมดินปั้น ด้วยกระบวนการคัดแยก  
ย่อย กรอง ละลาย กระบวนการเล่นนี้ นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชั้นงานศิลปะแล้ว  
ยังได้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 
 

 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 
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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 
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8.๕ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทั้งกายและจิต ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวโยงกับทุกมิติ  
ของชีวิต ในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน การเห็นคุณค่าแห่งตน การ
สร้างสัมพันธภาพ การมีกิจกรรมทางกาย และการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ  
 สาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี  
2) ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข 3) มีกิจกรรมทางกาย 
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย และ 4) ใช้ข้อมูลสารสนเทศสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 
   สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น  9 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้   
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 9 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษา และพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการจัดโอกาส การเรียนรู้และพัฒนาพัฒนาการปฏิบัติทาง
สุขภาพอนามัย ตลอดจนนิสัยในชีวิตประจำวัน ที ่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ก่อให้เกิดสภาวะสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     พลศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการการเคลื่อนไหวที่ต้องบังคับร่างกายและควบคุมจิตใจในการ
ทำกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  เป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ช่วยให้เจริญเติบโต มีสุขภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย อดทน สร้างสรรค์สามัคคี   
  จุดเน้นการพัฒนา   
         การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ควรจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว  
สุขศึกษามีจุดเน้นแต่ละชั้นปีตามพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการดูแลสุขภาวะกายและจิต  
ของผู้เรียน ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อนามัยส่วนตน การเห็นคุณค่าแห่งตน และการสร้างสัมพันธภาพ 
กับผู้อื่น ที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สำหรับพลศึกษามีจุดเน้นแต่ละชั้นปีตามพัฒนาการวัย  
ของผู ้เรียน ดังนี ้ ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู ่กับที ่ และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 
โดยเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติอย่างถูกต้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ และการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดโดยเคลื่อนไหวร่างกายพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับประถมศึกษาปีที่ 2  
เพิ่มพัฒนาการในด้านการเล่นเกม หรือทำกิจกรรมที่มีทิศทาง ระยะทาง และเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็น
โอกาสให้นักเรียนไดดู้แลเพื่อนที่มีความบกพร่องทางกายในการเล่นร่วมกัน 
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  สำหรับช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดประสบการณ์ 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 สุขภาพกายและจิตที่ดี ชีวีมีสุข เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพของ

ตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ที ่ไว้วางใจ ได้ รวมทั้งการใช้ข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

 ใช้ทักษะชีวิต สร้างสัมพันธภาพที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน 
เห็นคุณค่าแห่งตน จัดการและควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกของตนเองให้เหมาะสม และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน  
 กิจกรรมสร้างสุข สนุกกับกิจกรรมทางกาย เป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกาย 
ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และแบบมีอุปกรณ์ เล่นเกม เล่นการละเล่นท้องถิ่น ออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม  เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ด้วยความสนุกสนาน 
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ปฏิบัติ
ตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งต่างๆ และสื่อสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและกิจกรรมนันทนาการอย่างปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและระหว่างการเดินทางได้ รวมทั้งเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าแห่งตน และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านความคิด ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อยและข้อจำกัด นำไปสู่การ
พัฒนาตนเอง และมีความภาคภูมิใจในตนเอง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีกิจกรรมทางกาย เล่นเกม การละเล่น
พ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ทำให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันได้
อย่างคล่องแคล่ว มีนิสัยรักการออกกำลังกาย และเล่นกับเพ่ือนได้ด้วยความสามัคคีและมีมิตรภาพต่อกัน  
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
            ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม 
การละเล่นพื้นเมือง การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถามเพ่ือ
สืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม 
 คณิตศาสตร์ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การคำนวณต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา  การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นรูปร่างต่าง ๆ  
 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื ่อความหมายของเรื่องราว สะท้อน
ความคิดและความรู้สึกในหัวข้อที่นำเสนอ  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็น
เกี ่ยวกับการอยู ่ร ่วมกันในสังคม โดยสามารถปฏิบัต ิตนตามกฎกติกา หลักเกณฑ์ของสังคมได้อย่าง                              
มีความรับผิดชอบ การรวมพลังทำงานเป็นทีมในการเล่น การออกกำลังกาย และการ เล่นกีฬาร่วมกัน  
การศึกษาเส้นทางระหว่างการออกกำลังกายในชุมชน   
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติ
กิจกรรมในสถานการณ์จริงทั้งในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ในโอกาสพิเศษร่วมกับเพ่ือน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี 
1.1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำ

กิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวยั  
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต 

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

1.2 หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย 

1.3 ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หรือ
โรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัยและพ้ืนฐานสุขภาพรายบุคคล 

2. ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
2.1 สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก 

ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตวัและร่วมกับผู้อ่ืน และปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 

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

2.2 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง 
แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล 
หลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
หรือความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำลายข้าวของ 
ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรง ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ 
จากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 

2.3 มีส่วนรว่มในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข 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 เคารพ
กฎกติกา 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
ข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้น 
ในแง่บวกและแง่ลบกับสุขภาพกายและจิตของตนเอง เพ่ือสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง 

2. ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย 
และสุขภาพรายบุคคล  

3. หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ตนเอง และผู้อื่น ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่าง
เหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย 

4. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู ้ส ึก จ ุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเอง 
ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ 
และความภาคภูมิใจ 

5. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม     
ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ    
ความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื ่น ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรง  
ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ  

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน 
7. เคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและหลากหลายรูปแบบ    

ทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์อย่างมีสติด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสม     
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน      

8. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย     
ด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

9. เล่นร่วมกันกับเพื่อนโดยรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมวางแผนเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ  
มีน้ำใจ นักกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน ทั้งการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภททีม     
สวมบทบาทเป็นผู้เล่น และผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ 
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8.6 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม 
 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม 
 สาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี
ของสังคม ในช่วงชั้นที่ ๑ นี้ เป็นการเรียนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีสมรรถนะเฉพาะ ดังนี้   
 สาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๕ สมรรถนะ ได้แก่ ๑) ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึง 
ความตระหนักและเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน                            
๒) ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื ่นโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู้อื ่น และรับผิดชอบตามบทบาท                  
หน้าที่ของตนเอง ๓) ใช้ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเข้าใจลักษณะทางกายภาพ               
ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและชุมชน ๔) กำกับตนเองในการใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน และ               
๕) ใฝ่ทำความดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ 
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๕ สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น ๘ ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้   
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๘ ข้อ ดังกล่าว นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั ้นประถมศึกษา                 
ปีที่ ๑ - ๓ โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื ่อให้เมื ่อผู ้เรียน                        
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้นี้เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว                     
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือนำมาเสริมสร้างความเข้าใจ
ในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อันส่งผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนตามสิทธิ บทบาท หน้าที่ในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้จ่าย และ
การใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง และสิ ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู ่การเป็นสมาชิกที ่ของ
ประเทศชาติที่ได้รับการพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทำสิ่งใด ๆ ในการใช้ชีวิต                 
ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งว่าด้วยการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือด้วยสำนึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง                  
ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดี คิดและทำแต่สิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และ
ส่วนรวม   
 จุดเน้นการพัฒนา  
 การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ควรจัดสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว โดยในชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ ๑ เน้นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีที่เข้าใจประวัติ ความเป็นมา บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในระดับครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดสถานการณ์ในบริบทของห้องเรียนและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ เน้นที่บริบทของชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ 
 สำหรับช่วงชั้นที่ ๑ ได้จัดผลลพัธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น เป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 
 เหตุการณ์ในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้ค้นหาเรื่องราว 
ความเป็นมาของครอบครัว และโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนและผู้เกี่ยวข้อง  
จนสามารถทำความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุน                    
นำไปสู่การปฏิบัติตนที่เห็นแสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัวและโรงเรียน 
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 ชีวิตในบ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตจากสังคมใกล้ตัว                     
ไปสู่สังคมท่ีไกลตัว ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ควบคุมอารมณ์                   
และความรู้สึกและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่าง และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวม และสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนที่ แผนผัง รูปถ่าย เพื่อจัดระเบียบและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 การวางแผนเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนร่วมกับคนในครอบครัว 
เพื่อน และครู เรียนรู้และพัฒนาตนเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินและทรัพยากรอย่างมีการวางแผน ประหยั ด เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน และเห็นความสำคัญของการออม  
 วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นการบูรณาการให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นความคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ทำให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษา เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อาศัยการคิดขั้นสูง 
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู ้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ                  
และค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญ  
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล 
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา นำไปสู่การทำตนให้เป็น
ประโยชน์ ร่วมรับรู้และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการฝึกฝนเรื่องการใช้เงินและทรัพยากรอย่างมีสติ รู้ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินและทรัพยากรของตนเอง 
ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเองและส่วนรวม 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ                
ความเป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถาม  
เพ่ือสืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราว 
 คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราว
รอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื ่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและทรัพยากรให้คุ ้มค่า                         
และบูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการคำนวณเวลาเพ่ือเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื ่อความหมายของเรื ่องราว ความคิด                    
และความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือให้การสื่อสารมีความชัดเจน และน่าสนใจมากขึ้น  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู ่ร่วมกันกับผู ้อื ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี  
การจัดการอารมณ์และความรู ้ส ึก ร ่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ ่งพาซึ ่งกันและกัน                           
ในการร่วมการแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี ่ยวกับทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักและเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

๑.๑  สอบถาม ค้นหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและ
เหตุการณ์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันที่ แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมี
ต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต  

๑.๒ ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อย่างเห็นคุณค่าและคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง  
ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

๒. ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อ่ืนโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และรับผิดชอบตามบทบาท  
หน้าที่ของตนเอง 

๒.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน         
ใช้และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน 

๒.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน                 
อย่างมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิก                   
ของครอบครัวชั้นเรียน และโรงเรียน 

๒.๓ รักษาสิทธิพ้ืนฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิเสธเพ่ือไม่ให้ตน 
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและ                       
แจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔  แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด                  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 
และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพ่ือน (Bullying) 

2.5  ปฏิบัต ิตนได้อย่างถูกต้องที ่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ
สัญลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรม ที ่ทำประโยชน์เพื ่อส่วนรวม               
ตามกำลังของตน 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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๓. ใช้ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ                
    ที่อยู่รอบตัวและชุมชน 
๓.๑ ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นท่ีใด            

ในโรงเรียน ชุมชน ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และลักษณะ          
ทางกายภาพในชุมชน 

๓.๒ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ห้องเรียน โรงเรียน ด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 

๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๔. กำกับตนเองในการใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 
๔.๑ วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัย 

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
๔.๒ ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง  

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนัก
ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว              
และโรงเรียน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

๕. ใฝ่ทำความดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ 
๕.๑ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ และสมาธิ 
๕.๒ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี บนพ้ืนฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ 

โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๑ 

1. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ประวัติ
ความเป็นมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณ์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจบุัน 
และอธิบายผลของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีต่อวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบ
อย่างเป็นขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

2.   สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่ แผนผัง     

รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

3. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล                  
ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือส่วนรวม ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 
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4. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู ้อื ่น ปฏิเสธเพื ่อไม่ให้ตนถูกรังแก หรือละเมิด               
สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งทางกาย                    
และวาจาเมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ                
ของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

5. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะความต้องการ 
และความจำเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย  

6. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน  

7. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง 
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน    

8. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วมกิจกรรม              
ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ   
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8.๗ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ  (inquiry) เพื่อเข้าใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
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 
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมีความสำคัญกับการนำไปใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง  ๆ รวมถึง 
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
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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
วัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้าง  ชิ้นงานอย่างง่าย 

 
 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์และ
ระบบธรรมชาติ 

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจำวัน 
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•  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
    ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่า 
การแก้ปัญหา เป็นเรื่องท่ีสนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 

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 เพื่อฝึกการฟังอย่างมี
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
ผู้เรียนเรียนรู้ที่ี่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
สนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการและทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 



54 
  

 

 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ ให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็นคลังคำศัพท์

เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูด หรือเขียน เพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผลการสืบเสาะ 
สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ ในเรื่อง
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับการใช้แผนผัง หรือแผนที่  สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์                      
ทั้งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการแก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหา             
ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ นำความรู ้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้  และจัดกระทำข้อมูล 
ในรูป ตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเป็นการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะ หาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะ
มาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกสาระการเรียนรู้  เน้นฝึกทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหา 
และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถบูรณาการกับสาระวิชาต่าง ๆ ในการ
จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ 
ในการทำงานจากข้ันตอนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ได้ขั้นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทางที่หลากหลาย ทั้งนี้ ในกรณี
ที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ อาจเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเพื่อค้นหาความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง 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. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย 
ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

2.3 มุ่งม่ันในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำที่ไม่ซับซ้อน และมีจำนวน
ชุดข้อมูลไม่มาก 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่ายๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  
ตารางทางเดียว ข้อความ  

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวนั 

และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
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 

 
 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 
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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. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 
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๙. โครงสร้างเวลาเรียน 
 

 
          (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) กำหนดโครงสร้าง
เวลาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในช่วงชั้นที่  ๑ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ตามจุดเน้นการจัดการศึกษา 
“เพ่ือเป็นฐานเครื่องมือการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน” ดังนี้ 

 
 

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 
หรือใช้เสริมเวลาในสาระการเรียนรู้ 
ที่ต้องการเน้น)  

 
10% 

 
10% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 800 ชั่วโมง/ ปี 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสม โดยคำนึงถึง 
             การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ 
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10. แนวทางการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

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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แผนภาพแสดงการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

 

 

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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 การจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของการดำเนินการ                 
ในแต่ละข้ันตอน 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 รวมทั้งสถานการณ์ ของ
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  

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) ว ิ เคราะห ์ เช ื ่อมโยงผลลัพธ ์การเร ียนร ู ้ของ (ร ่าง) กรอบหล ักส ูตรการศ ึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กับบริบทของสถานศึกษาที่ดำเนินการไว้ขั ้นตอนที่ 1 เพื่อปรับ หรือเพิ่มเติ ม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท จุดเน้น ความพร้อม และความต้องการของสถานศึกษา และ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 

    1.2) กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบโครงสร้างเวลาเรียนของ 
(ร ่าง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธ์การเรียนรู ้ ตามสาระการเร ียนรู ้ แล้วพิจารณา                  
จัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา  
   กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ได้กำหนดแนวการจัดโครงสร้างเวลาเรียน
ของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น เพ่ือให้สถานศึกษาได้พิจารณากำหนดโครงสร้างเวลา
ในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฯ และตามผลการวิเคราะห์
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บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษาพิจารณาและดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                        
โดยมีหลักการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู้ 
    2. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความต้องการ ความสนใจและเส้นทางการเรียนรู้  
ของผู้เรียน     
    3. ยืดหยุ่นตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของแต่ละโรงเรียน 
    4. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในสาระการเรียนรู้และข้ามสาระการเรียนรู้ 
            5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของช่วงวัยและจุดเน้นการจัดการศึกษา  
        1.3) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของราย วิชา 
กำหนดจากข้อมูล 

- ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนในชั้นปี/ รายภาค 
- จุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษาท่ีได้จัดทำในขั้นตอนที่ 1 

- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักที่เก่ียวข้อง  

  - ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
     ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา เป็นความคาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ โดยระบุสมรรถนะหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะเฉพาะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเชื่อมโยงกัน) และสถานการณ์  
    การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู ้เมื ่อจบช่วงชั ้น กำหนดให้ผู ้เรียนใช้เวลาเรียนภายใน  ๓ ปี  
ซึ่งสถานศึกษาสามารถจะกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละปี/ รายภาค ไต่ลำดับจากง่ายไปยาก หรือผลลัพธ์                      
การเรียนรู้เหมือนกันในแต่ละปี แต่มีความเข้มข้นของสมรรถนะเฉพาะ ระดับการพัฒนาสมรรถนะหลัก และ
สถานการณ์ท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น   
     1.4) จัดทำคำอธิบายรายวิชา 

              จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั ้นปี/ รายภาค มาเขียน               
เป็นคำอธิบายรายวิชา ซึ่งสามารถเขียนได้หลายลักษณะ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้  

          1.4.1) ช ื ่อรายวิชา สำหรับชื ่อรายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดได้ตาม  
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี/ รายภาค 

         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  
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          ทั ้งนี ้ 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/ คณะกรรมการขับเคลื ่อนพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
        นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ คณะกรรมการขับเคลื ่อนพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ให้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา  
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศ หรือคำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
เพียงผู้เดียว หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 3 นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 1) นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ 
          นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ ่งได้กำหนดคำอธิบายรายวิชาไว้แล้วไปจัดทำ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมาย 

  1.1) จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
จัดทำโครงสร ้างรายว ิชา เพื ่อช ่วยให ้เห ็นภาพรวมของรายว ิชาประกอบด้วย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียนของแต่ละหน่วย โดยมีข้อคำนึงในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
⚫ การจัดลำดับหน่วยการเรียนรู้ ให้พิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 

ให้มีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก จากใกล้ตัวไปไกลตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้สั่งสม ความรู้ ทักษะ เจตคติ/ ค่านิยม 
และนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า  
โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

⚫ ความเชื่อมโยงของหน่วยการเรียนรู้ที่จัดขึ้นว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร 
เป็นลำดับขั ้นตอนหรือไม่ หรือสามารถเรียนรู ้แบบแยกส่วนได้ รวมทั้งหลักฐานการเรียนรู ้ของรายวิชา  
มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยที่ จัดขึ ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ ่งจะนำมาสู ่การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีความหมาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

⚫ การกำหนดเวลาเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พิจารณาจากเวลา ความเข้มข้นของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยเวลาเรียนที่กำหนดขึ้นอาจต้องพิจารณาว่า นอกจากจะเป็นเวลาเรียนใน
ห้องเรียนที่กำหนดตามโครงสร้างเวลาเรียนแล้ว อาจมีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องการศึกษาด้วยตนเองนอก
ห้องเร ียน หากเป็นเช ่นนั ้นครูผู ้สอนจะต้องพิจารณาว่านักเรียนจะเป็นต้องใช้ม ีความเหมาะสมแล้ว  
ทั้งในรายวิชาของตนเอง และต้องพิจารณาร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน
ด้วยว่าเพ่ิมภาระให้กับผู้เรียนจนลดประสิทธิภาพการเรียนรู้หรือไม่อีกด้วย 
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⚫ เมื่อนักเรียนเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายจบลง นักเรียนต้องบรรลุจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา กล่าวคือ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพที่จะต่อยอดความชำนาญไปใช้ในสถานการณ์              
หรือบริบทที่ท้าทาย และใกล้เคียงกับชีวิตจริง หลังจากออกแบบหน่วยการเรียนรู้แล้ว ครูผู้สอนสามารถกำหนด
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือกิจกรรมภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจกำหนดให้เป็นชื่อ 
ที่เร้าความสนใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

  1.2) จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
              จัดทำหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี/ รายภาค สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เชื ่อมโยงและเกี ่ยวข้องเป็นเรื ่องเดียวกัน              
มาบูรณาการ เป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในลักษณะองค์รวม ซึ่งสามารถจัดการเรียน             
การสอนบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  
                            การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู ้ (Learning) ควบคู่ 
กับการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ (Objective) ซึ่งเป็นเป้าหมายการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ  
         2. การกำหนดการประเมินการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ 

       3. การกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 โดยสรุป หน่วยการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี/ รายภาค 
๓. สมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้อง (ตามระดับการพัฒนา) 
๔. สมรรถนะเฉพาะ (ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) 
๕. จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
๖. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู้ 
๗. การจัดการเรียนรู้ 
๘. เกณฑ์การประเมิน 

  ดังแสดงในภาพแผนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
 

สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง                      
(ตามระดบัการพัฒนา) 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะ 

ที่เชื่อมโยงกัน) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
 

หลักฐานการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี/ รายภาค 
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 2) ระบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
  การประเมินเป็นส่วนหนึ่งที่บูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ควบคู่                
การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนจึงเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่มีองค์ประกอบที่หลากหลาย 
ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการประเมินตลอดแนว ดังนี้ 
    1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ออกแบบการเรียนรู้ และออกแบบ            
การประเมิน  
          การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้พิจารณาให้เหมาะสมตามสมรรถนะหลักและระดับ
สมรรถนะ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา/ ช่วงชั้น/ รายปี/ รายภาค และสมรรถนะเฉพาะ โดยบ่งบอกระดับสมรรถนะ
ที่นำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลังจากกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะแล้ว ครูผู้สอน
ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินไปพร้อมกัน ครูสามารถกำหนดวิธีการในการเก็บ
รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ดังกล่าวด้วยเครื่องมือและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณากิจกรรมการเรียนรู้             
ที่ส่งเสริมและเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละ
ช่วงของการเร ียนรู ้ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู ้เป็นหลักฐานสำคัญที ่แสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนที่จะไปถึงการทำผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงการมีสมรรถนะ             
ในตอนท้ายของการเรียนรู้ โดยครอบคลุมทุกช่วงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดำเนินการ           
เก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ได้ทันท่วงที  

 2. วงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
               วงจรนี้สำคัญอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นกิจกรรมการประเมินที่บูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้  

ในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถเริ่มด้วยการประเมินวินิจฉัยเพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้เดิม หรือจุดอ่อนจุดแข็ง
ของผู้เรียนที่มีอยู่เดิมก่อนเรียน หรือการเรียนรู้ หรือสมรรรถนะเดิมก่อนเรียนของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ครูออกแบบ
การเรียนรู้ หรือปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหทมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้  

              จากนั ้นครูอธ ิบายเป้าหมายการเร ียนรู ้ให ้ผู ้ เร ียนเข้าใจ ทั ้งจ ุดประสงค์การเรียนรู้                        
เชิงสมรรถนะของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้/ ครั้ง รวมทั้งภาพความคาดหวัง
ของผลงาน หรือชิ้นงาน หรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องนำมาแสดงให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐาน
การประเมินการเรียนรู ้ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู ้เร ียนทั ่วไปทุกคน และทำให้ผู ้เร ียนทราบเป้าหมาย               
และเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

              หลังจากที ่เข้าใจภาพความคาดหวังของการเรียนรู ้ตรงกันแล้ว จึงเริ ่มดำเนินการจัด            
การเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนา หมายความว่าในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนติดตาม                  
การเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธ ีการประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) ที ่ใช้             
ทั้งการประเมินโดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินความก้าวหน้าทำให้ได้หลักฐาน                
การเรียนรู้ที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นลำดับ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามความต้องการที่วิเคราะห์จากหลักฐานการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะกำกับติดตามการเรยีนรู้
ของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประเมินในช่วงท้ายของการเรียนรู้  

  ข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วง  หรือจุดสำคัญ (Key Point)  
ควรได้รับการบันทึกลงในแบบแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ครู ผู ้เรียน หรือผู้เกี ่ยวข้อง  
เห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู ้เรียน ครู หรือผู้เกี ่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการ 
ของผู้เรียนจากพัฒนาการที่เห็นได้ และผู้เรียนกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเองจากการได้เห็นเส้นทาง 
การเรียนรู้ของตนเองได้ชัดเจนขึ้น  
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       หากผู้เรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในระหว่างทางอย่างเหมาะสม และเมื่อต้องประเมิน
สรุปผล (Summative Assessment) เพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียน
จะสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ แต่หากผู้เรียนยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถปรับปรุง
แก้ไขผลงาน หรือชิ้นงาน โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น และประเมินซ้ำได้ 
หรือแม้กระทั่งผู้เรียนที่บรรลุสมรรถนะแล้ว หากต้องการต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุในระดับที่สงูขึ้น 
ก็สามารถทำได้  

 เช่นเดียวกับการประเมินความก้าวหน้า ข้อมูลการประเมินสรุปผลควรได้รับการบันทึก 
เพื ่อให ้เห ็นระดับการบรรลุสมรรถนะของผ ู ้ เร ียนตามว ัตถ ุประสงค์การเร ียนร ู ้ต ่าง ๆ และสามารถ                            
รวมเป็นแฟ้มสะสมงานของผู ้เร ียนได้ ซึ ่งหากต้องการให้มีความละเอียดสามารถนำข้อมูลการประเมิน
ความก้าวหน้ามาใส่ในแฟ้มสะสมงานได้ด้วย 

          3. การพัฒนาต่อยอด  
 เมื่อผู้เรียนมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว จะพัฒนาต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์                      

การเรียนรู้อื่นต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการจัด               
การเรียนรู ้และการประเมิน และวงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู ้ควบคู่การเรียนรู ้ เป็นวงจร
ต่อเนื่องกัน ทำให้การเรียนรู้เกิดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลต่อไป  
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การเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนา 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  ; 

กําหนดจุดประสงค์ ออกแบบ 
การเรียนรู้ และออกแบบการประเมิน 

จัดการเรียนรู้ควบคู่ 
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลัก 
และระดับสมรรถนะ 

ตีความและบันทึก
พฤติกรรมบ่งชี้ 

รายบุคคล 

ประเมินซ้ํา 
ตามความต้องการ 

ได้รับ 
การสนับสนุน

ช่วยเหลือ 

พัฒนาต่อยอด 
ตามลําดับการเรียนรู้ 

ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา/ ช่วงชั้น/ รายปี 

ตามสมรรถนะเฉพาะ 

ผู้เรียนสะท้อนคิด 
และกํากับการเรียนรู้ 

วงจรของการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

ประเมินวินิจฉัย/
ศึกษาพ้ืนฐานเดิม 
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11. แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ 

    
 การนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัตินั้น ต้องดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการเรียน การสอน
และการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการการประเมินการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้                    
ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) ที่นำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
(Learning) หรือการเรียนการสอน (Instruction) และการประเมินการเรียนรู้ (Assessment)  
 11.1 การจัดการเรียนรู้ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่ใช้สมรรถนะเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การนำสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณา
สมรรถนะหลักที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน และวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะของศาสตร์เพ่ือนำมาผสมผสาน
กับสมรรถนะหลัก แล้วกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น การจัดการเรียนรู้ในสาระ
การเรียนรู้ให้ผู ้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนบรรลุทั้งสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้นั้นผู้สอนต้องออกแบบกระบวนการที่ช่วยปลูกฝัง เสริมสร้าง 
และพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู ้เน้นที ่การนำความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน                  
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู้สอนต้องบูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) และจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ความสำคัญกับผู ้เรียน ผู ้เรียนต้องได้ร ับการพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อนำมาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด ลงมือทำ สะท้อนคิด เน้นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน  
  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ....              
ยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด ความชอบและศักยภาพในรูปแบบ 
ของตนเอง การจัดการเรียนรู้จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนค้นหาตัวเองเพ่ือเลือก
เส้นทางการเร ียนรู ้ (Learning Pathways)  ตอบสนองความแตกต่างของผู ้ เร ียน (Different Instruction)  
มีความยืดหยุ ่นเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล ( Individual Support) คำนึงถึงจังหวะ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Self-Pacing) สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ชุมชนแวดล้อม และจุดเน้นของสถานศึกษา 
   การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
ดังนั ้น การออกแบบการเรียนรู ้ต ้องผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคลว่ามี
ความสามารถ ความสนใจสิ่งใด เพื่อนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินตนเองและผู ้อื ่นประเมิน  
ทั้งในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตน 
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการบนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในระยะเวลา 
ที่แตกต่างกันตามความจำเป็นของแต่ละคน เพื่อเอื้อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น  
  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องเชื่อมโยงกับความเป็นจริง มีความร่วมสมัย หลากหลาย 
ยืดหยุ ่น และอิงบริบทของผู ้เรียน ช่วยให้ผู ้เรียนได้ใช้ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ์จริง  
หรือเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ อาจหมายรวมถึงการรวบรวม 
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แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  
  การเลือกใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล สอดคล้องกับจังหวะการเรียนรู้ และ
เส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนควรเป็นไปเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเอื้อให้ผู้สอนสามารถใช้สื่อในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาผู ้เรียนในระยะเวลาที ่เหมาะสมเพื ่อพัฒนาสู ่สมรรถนะขั ้นถัดไป และแตกต่างไปตาม  
ความจำเป็นแต่ละคน 
 11.2 การประเมินการเรียนรู้ 
  การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริม 
การเรียนรู ้ของผู ้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี ่ยวข้องเชื ่อมโยง 
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ ประเมิน
ความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู้เรียนพร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของ
ตนเองที ่ชัดเจนเพื ่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู ้เรียนสามารถเลื ่อนระดับการพัฒนาได้ 
(Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ (Mastery) 
ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะขั้นถัดไป 
  การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐาน 
การเรียนรู้เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู ้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา  
และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจำเป็นของผู้เรียน 
และธรรมชาติของศาสตร์  
  การประเมินเพื่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การประเมินเพื่อพัฒนาให้ความสำคัญกับ
สมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลักซึ่งเน้นกระบวนการ 
ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินเพ่ือพัฒนาควรดำเนินการ
ระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ 
การปรับปรุงและพัฒนาผู ้เรียน รวมถึงส่งเสริมและชี ้แนะการเรียนรู ้ในลำดับต่อไป และวางแผนเป้าหมาย  
และเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะในการ
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับ 
การเรียนรู้ของตนเอง  
  การประเมินเพื่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื่อทำการตัดสินใจ 
ในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผลพิจารณา
หลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อผู้เรียน
พร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา เพื่อสะท้อนภาพ
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 
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 11.3 การตัดสินผลการเรียน 
  การตัดสินผลการเรียน ดำเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยกำหนดเป็นระดับผลการเรียนซึ่งสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กำหนดเป็นระบบสัญลักษณ์ ระบบตัวอักษร หรือคำสำคัญอ่ื น 
ที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ 
  ส่วนที่ 2 ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามระดับความสามารถที่ส่วนกลางกำหนด 
(ระดับต้น กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจาก 
การเรียนรู ้ กรณีที ่สถานศึกษากำหนดสมรรถนะเพิ ่มเติมให้สถานศึกษากำหนดเกณฑ์ระดับความสามารถ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดด้วย 
  ในเบื้องต้นมีแนวทางการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนไว้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
 

รายการ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 แนวทางท่ี 4 
ประเมิน 

เมื่อจบชั้นป ี
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบช่วงชั้น 
(ป.3 ในฐานะ  
จบช่วงช้ัน) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั้นป ี
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบช่วงชั้น 
(ป.3 ในฐานะ    
จบช่วงช้ัน) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั้นป ี
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบช่วงชั้น 
(ป.3 ในฐานะ  
จบช่วงช้ัน) 

ประเมิน 
เมื่อจบชั้นป ี
(ป.1 และ 2) 

ประเมิน 
เมื่อจบช่วงชั้น 
(ป.3 ในฐานะ  
จบช่วงช้ัน) 

สมรรถนะ
เฉพาะ 

(ในสาระ 
การเรยีนรู้) 

/ / 
 

/ / / / / / 

สมรรถนะหลัก 
6 ด้าน 

 / 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ 
รวบยอด 
 โดยเทยีบ
กับเกณฑ์ 

จาก
ส่วนกลาง 

 / 
โดยวเิคราะห์

จาก
สมรรถนะ

เฉพาะ 
เทยีบกับ
เกณฑ์ 
จาก

ส่วนกลาง 

/ 
โดยวเิคราะห์

จาก
สมรรถนะ

เฉพาะ 
เทยีบกับ
เกณฑ์ 
จาก

ส่วนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกับ
เกณฑ์จาก
ส่วนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกับ
เกณฑ์จาก
ส่วนกลาง 

/ 
ทำกจิกรรม
ประเมนิ

สมรรถนะ
รวบยอด  

โดยเทยีบกับ
เกณฑ์จาก
ส่วนกลาง 

  
 11.4 การรายงานผลการพัฒนาและการเลื่อนชั้น  
    11.4.1 การรายงานผลการพัฒนา 
       1) การรายงานผลการเรียนรู้ในระหว่างชั้นปีและเมื่อจบช่วงชั้นให้อิงสมรรถนะ โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่ผู้เรียนบรรลุ และสรุปผลระดับ
สมรรถนะหลักที่ผู้เรียนบรรลุ 
        2) หากผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างการศึกษาภายในชั้นปี สถานศึกษาดำเนินการสรุป
รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและผลการเรียนรู้ที่บรรลุในช่วงเวลานั้น    
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  11.4.2 การเลื่อนชั้น 
        การเลื่อนชั้นของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเลื่อนชั้นระหว่างชั้นปี และ                
การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น 
       1) การเลื่อนชั ้นระหว่างชั้นปีเป็นการประเมินเพื่อจัดทำข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ในระหว่างการศึกษา หรือชั้นปีที่ 1 - 2 ของแต่ละช่วงชั้น ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น
หากมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาที่เรียน ถ้าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ำ หรือไม่เป็นไป
ตามระดับที่คาดหวังที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาสามารถให้ผู้เรียนเลื่อนระดับชั้นปีได้ โดยจัดกิจกรรม หรือ
ระบบสนับสนุนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 
       2) การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น (จากช่วงชั้นที่ 1 ไปช่วงชั้นที่ 2) เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้
ในภาพรวมเพ่ือพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นระหว่างช่วงชั้น เมื่อจบการศึกษาหรือชั้นปีสุดท้ายของช่วงชั้นที่ 1 และ
ช่วงชั้นที่ 2 การเลื่อนระหว่างช่วงชั้นสามารถดำเนินการได้เมื่อผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดและมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ีส่วนกลางกำหนด  
     3) เกณฑ์การเลื่อนชั้น ทั้งการเลื่อนระหว่างชั้นปีและเลื่อนเมื่อจบช่วงชั้นให้เป็นไปตาม 
ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ซึ่งต้องสะท้อนสมรรถนะและหรือคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ 
ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลื่อนชั้น โดย 
    3.1) เกณฑ์การเลื่อนชั ้นระหว่างชั ้นปี: ผู ้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั ้นเมื ่อมีผลลัพธ์            
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ซึ่งระบุความสามารถสำคัญที่ผู้เรียนพึงมี (Minimum Requirement)  
    3.2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนช่วงชั้นเมื่อบรรลุครบ
ทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนด  
    ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบในการกำหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนด้วย 
 11.5 การจบการศึกษา  
    การจบการศึกษาของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  11.5.1 เกณฑ์การจบการศึกษา ผู้เรียนจบการศึกษาได้เมื่อ 
       1) มีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที ่ส่วนกลางกำหนด โดยมีสมรรถนะหลัก 
อย่างน้อย 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป 
     ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเกณฑ์  
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  11.5.2 สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
  11.5.3 หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาให้อิงสมรรถนะ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย  
2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบระดับการศึกษา และระดับสมรรถนะหลัก 
 
  
 

 


