
(ร่าง) 
คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 

ระดับประถมศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห ตรวจสอบ และปรับปรุง (ราง) กรอบหลักสูตร

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระหวางวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.



คำนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum) ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้สถานศึกษานำร่องทุกสังกัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้
โดยมีการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะนำผลไปใช้ในการปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา 

ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
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กับทิศทางการศึกษาของประเทศ 

เพื่อช่วยให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วไปที่สนใจ สามารถ
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สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
1. บทนำ 1 
2. แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 5 
3. เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 10 
4. การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 13 
5. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  15 
6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 22 

6.1 ชว่งชั้นที่ 1 (ป.1 - 3) ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 23 
• ภาษาไทย 23 
• คณิตศาสตร์ 34 
• ภาษาอังกฤษ 57 
• ศิลปะ 72 
• สุขศึกษาและพลศึกษา 89 
• สังคมศึกษา  100 
• วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ  117 

6.2 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) ใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 152 
• ภาษาไทย 152 
• คณิตศาสตร์ 165 
• ภาษาอังกฤษ 200 
• ศิลปะ 217 
• สุขศึกษาและพลศึกษา 234 
• สังคมศึกษา 250 
• การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 271 
• วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 286 
• เทคโนโลยีดิจิทัล 332 

7. การบริหารจัดการหลักสูตร 362 
8. การประเมินการเรียนรู้ 380 
ภาคผนวก : ระดับสมรรถนะ ๑๐ ระดับ ของสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน 382 

 
 

 
 
 
 
 
 



1 
 

 

1. บทนำ 

๑.๑ เหตุผลความจำเป็นของการปรับหลักสูตร 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์สำคัญของโลก 
เช่น ภาวะการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรงทั ่วโลก ส่งผลให้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย  
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่กระทบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง เกิ ดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่สะท้อน
ถึงศักยภาพของผู ้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงเป็น
ความสำคัญจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไกสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการดำรงชีวิต ปรับตนให้พร้อม  
รับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
 หลักสูตรการศึกษาของชาติที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และมีตัวชี้วัดชั้นปีไว้
ช่วยให้ผู้สอนรู้ว่าจะสอนให้ผู้เรียนรู้อะไรและทำอะไรได้ รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นระยะจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรฉบับนี ้พัฒนามาจากหลักสู ตรการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ ่งคงหลักการและกรอบโครงสร้างหลักสูตรไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560  
ได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า หลักสูตรที่กำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นผลลัพธ์การพัฒนานี้มีการใช้มาแล้วถึง 20 ปี  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร รวมทั้งศึกษา
ผลงานวิจัยของหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปที่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง พบว่า หลักสูตรฉบับปัจจุบัน 
แม้จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และความพร้อม
ของสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ได้พบประเด็นสำคัญยิ ่ง คือ หลักสูตรไม่เอ้ือ  
ให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาและปรับตัวได้ทันต่อสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจาก  
 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีจำนวนมาก ซ้ำซ้อน และอิงเนื้อหาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การจัด  
การเรียนรู้ไม่หลากหลาย เน้นการจำเนื้อหาไปใช้เพ่ือการสอบ มากกว่าการสร้างทักษะสำคัญจำเป็น เช่น ทักษะ
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ และทักษะการคิดให้กับผู้เรียน  
 2. การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เชื่อมต่อมาจากระดับปฐมวัย และเป็นช่วงเริ่มต้น
ของการวางพื้นฐานการเรียนรู้ หลักสูตรจัดให้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นเดียวกับระดับชั้นอื่น แทนที่จะเน้น 
ไปที่การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ ต่อไป  
 3. การนำหลักสูตรไปใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอ หรือทันการที่จะช่วยให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะที่เพียงพอในการใช้ความรู้หรือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือช่วยสร้างพื้นฐานให้คนไทย
สามารถเผชิญปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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 4. ผลการทดสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ที่ดำเนินการโดย OECD 
(The Organisation for Economic Co-operation and Development) พบว่า นักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทุกด้านอยู่ในกลุ่มต่ำ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโดยเฉลี่ยมีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ต่ำกว่ า 
เกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้พระราชทานพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาไว้ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 นอกจากนี้ กฎหมายและยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงต่อมา ได้กำหนดจุดหมายการพัฒนาคน แนวการจัดการศึกษาของ
ประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาวะของประเทศ ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการ 
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
และมาตรา 71 กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมื องที ่ดี มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงขึ้น 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดกรอบและแนวทาง 
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย  
ที่สำคัญของแผนคือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 
ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที ่ 21 ประชากรทุกช่วงว ัยสามารถเข้าถ ึงโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนเพื่อยกระดับชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของผลล ัพธ์  
ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE) สำหรับผู้เรียน คือ การเป็นผู้เรียนรู้ การเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีค่านิยมร่วมคือ ความเพียรอันบริสุทธ์ ความพอเพียง 
วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค และให้มีลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐานที่ดีงาม เช่น ความมีวินัย 
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
  นอกจากนั้น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีเป้าประสงค์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา มุ ่งความเป็นเลิศและสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้กำหนดให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้  
ฐานสมรรถนะเป็นหนึ ่งในกิจกรรมปฏิร ูปประเทศที ่จะส ่งผลให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงต่อประชาชน  
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) เพ่ือให้ประชาชนและผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสากล มีทักษะ
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ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที ่รู ้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ  
มีจิตสาธารณะ เป็นกำลังของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 จากแผนแม่บทและนโยบายแห่งรัฐที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรทุนมนุษย์เพื่อให้รากฐานของชาติมีความมั่นคง ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ก้าวไปสู่ก ารแข่งขัน 
ในภูมิภาคและโลกได้อย่างสง่างามและภาคภูมิ และความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา
ของชาติ ให้เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กำหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช.... ในลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู ้ที ่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21  
 ทั้งนี ้ ทั ้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ 
การเรียนรู้เหมือนกัน ต่างกันตรงที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
อิงมาตรฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อยตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. นั้น มีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
สมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอด 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะอ่ืนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานสมรรถนะ จะกำหนดชุดของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก 
ที่สำคัญจำเป็น (Minimum Requirements) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตร 
ที่ยืดหยุ่นจะเอ้ือให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของตนได้ โดยยึดสมรรถนะกลางเป็นเกณฑ์เทียบเคียง ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน  
 นอกจากนั้น หลักสูตรจะช่วยให้ผู้สอนปรับแนวคิดและมุมมองในการออกแบบและจัดการเรียนรู้จาก  
การเน้นที ่เนื ้อหาสาระมาเน้นสมรรถนะ ซึ ่งจะช่วยให้มองเห็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
อย่างเป็นองค์รวม ลดที่จะมุ่งการสอนเนื้อหาความรู้จำนวนมาก ลดภาระและเวลาในการสอบตามตัวชี้วัด
จำนวนมาก ทำให้สถานศึกษามีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญจำเป็นของบริบทได้มากขึ้น ในการออกแบบ
หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ยึดหลักความเป็นเอกภาพของชาติในประชาคมโลก บนความแตกต่างบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เน้นการพัฒนาผู ้เร ียนเฉพาะบุคคลอย่างเป็นองค์รวมที ่พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงและสามารถฟื ้นคืน 
สภาวะสมดุลได้ ด้วยหลักการสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย เน้นการพัฒนา
ผู ้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพื ่อการเป็นเจ้าของ              
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life-Long Learning)  
 2. เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงาน 
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 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 ่อการพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของผู ้เร ียนตามเกณฑ์  
การปฏิบัติ (Performance) ที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
ตามระดับความสามารถ 
  คณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช …. ได้พัฒนา 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ที่มีสาระสำคัญเพียงพอจะให้โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่สมัครใจ 
จำนวน 194 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส นำไปใช้ ผลที่ได้จากการใช้จะนำมาพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช…. 
ระดับประถมศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดผลและประเมิน จะเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาทั ่วไปนำไปปรับใช้ให้สอดคล้อง กับความ
หลากหลายและความแตกต่างของบริบทพ้ืนที่ได้  

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

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

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

 
 ที่มา: OECD, 2016 

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

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

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

 

๒.๓ แนวคิดและลักษณะของการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency - Based Education) 
  การศึกษาฐานสมรรถนะ เป็นระบบการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นสำคัญ 
ดำเนินการจัดการศึกษาโดยนำสมรรถนะของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ทั้งทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน 
โดยเน้นการเชื่อมโยงกับบริบทชีวิตจริงและการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
เพื่อการส่งเสริมและบ่มเพาะสมรรถนะผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ การศึกษาฐานสมรรถนะที่มีคุณค่าและ
ประสบความสำเร็จนั้น ต้องการความไว้วางใจ (Trust) และความร่วมมือของสังคม ชุมชน โรงเรียน ผู้เรียน และ
ครอบครัว 
 ๒.๓.๑ แนวคิดและหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum: CBC) 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่มีพันธะต่อการความเจริญงอกงามและความสำเร็จของ
ผู้เรียนทุกคน โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนผ่านมวลประสบการณ์
ทางการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างมีความหมาย เพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนจำเพาะบุคคล จึงเป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) 
โดยคำนึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง
ความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน ครู และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีหลักการสำคัญ ดังนี้  
  1. เป็นหลักสูตรที่มีสมรรถนะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ 
(Action Oriented) ที่มุ่งสู่การทำได้ (Able to Do) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นให้แก่ผู ้เรียน
ตามช่วงวัย โดยมีการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

ในการทำงานชิ ้นหนึ ่งต้องใช้ความสามารถอะไรบ้าง แต่บอกไม่ได้ว่าถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จ  
ต้องทำอย่างไร  ทั้งนี้ ทักษะเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ แต่สมรรถนะไม่ใช่องค์ประกอบของทักษะ 

• ทักษะและสมรรถนะ มีความคล้ายคลึงกันได้ กล่าวคือ สมรรถนะในระดับเบื้องต้น จะให้คำจำกัดความ 
ที่คล้ายกันกับทักษะ คือ เป็นความสามารถที่ได้จากประสบการณ์และการฝึกฝน  
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 2. เป็นหลักสูตรที ่ยึดผู ้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centric) โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถ รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ  
ได้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalization) 

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

 4. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม (Contextualized) ที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 5. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ได้มากข้ึน 

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

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

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

สมรรถนะหลัก นิยามสมรรถนะ 
1. การจัดการตนเอง 
 

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

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

3. การสื่อสาร 
 

มีความสามารถร ับร ู ้  ร ับฟัง ต ีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ  
ทั ้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ ่งจะนำไปสู่  
การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธี
การสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 

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

5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

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

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

มีความเข้าใจพื ้นฐานเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพ และ
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน  
ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต 
เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื ่อการ
ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
 สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่กำหนดสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  
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 ผลลัพธ์การเร ียนรู ้ เมื ่อจบช่วงชั ้น (Learning Outcome) เป็นเป้าหมายของการจัดการเร ียนรู้  
เมื่อจบช่วงชั้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย พฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ที่ครูผู้สอน
ต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นเป็นภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน เป็นความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ทีต่้องนำไปใช้ในการออกแบบหรือกำหนดสถานการณ์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กำหนด ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมที่สอดคล้องกับบริบท
และจุดเน้นของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างสถานการณ์ และกิจกรรม  เป็นการนำความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกันมากำหนดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนหรือแสดงพฤติกรรมตามกระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนรู้ที่กำหนด เพื่อให้เกิดสมรรถนะ            
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 สำหรับเอกสารคู่มือการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา 
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับนักเรียน ดังนี้ 

 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ศิลปะ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. สังคมศึกษา  
7. วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 

 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ศิลปะ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. สังคมศึกษา  
7. การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
8. วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 
9. เทคโนโลยีดิจิทัล 
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4. การจัดการเรียนรู ้

 การจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั ้น ได้แก่ ช่วงชั ้นที ่ 1 และช่วงชั ้นที ่ 2  
ซึ ่งการจ ัดการเร ียนรู ้สำหรับช่วงชั ้นที ่ 1 เป็นการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาความสามารถของนักเร ียน 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 หรือช่วงวัยของนักเรียนที่มีอายุ 7 – 9 ปี เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
จัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างฐานเครื่องมือการเรียนรู้และสุขภาวะของผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามช่วงวัย
และความต่อเนื่องของ การพัฒนา โดยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ในขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จัดการเรียนรู ้เพื ่อเสริมความเข้มแข็งในสาระการเรียนรู ้ท ี ่จำเป็นต้องใช้เป็นเครื ่องมือในการเร ียนรู้  
ในช่วงชั ้นที ่ส ูงขึ ้น สำหรับช่วงชั ้นที ่ 2 จะเป็นการจัดการศึกษาเพื ่อจะเป็นการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือช่วงวัยของนักเรียนที่มีอายุ 10 – 12 ปี  
เป็นช่วงที่ 2 ของการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ของตนเองออกสู่ชุมชนและสังคม 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาทางการคิดจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมสู่นามธรรม  
 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวัย 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง 
การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการ
อย่างยั่งยืน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีสำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
การดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพ่ือการเป็นพลเมือง
ทีเ่ข้มแข็ง และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติ และวิทยาการทางเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน  
 การจัดการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ผ่านการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย  
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะ
ด้านการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา สถานการณ์และกิจกรรมที่นำมาใช้พัฒนาความสามารถทางภาษา จะส่งเสริมให้นักเรียน 
เกิดสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร อย่างเป็นองค์รวม คู่กับการพัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาและ 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึกกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น กิจกรรมการเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนต้องได้รับ 
การส่งเสริมให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัยผ่านการเล่นกิจกรรม กีฬาอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
รู ้จ ักใช้ข ้อมูลสารสนเทศเพื ่อสร้างเสริมสุขภาพและสร้างสัมพันธภาพที ่ด ีกับผู ้อื ่น  สามารถใช้ท ักษะ 
เพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน  
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 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ 
อารมณ์ และความรู้สึก และส่งเสริมให้แสดงออกเพื่อสื่อสารสิ่งที่ได้รับรู้ด้วยผลงานทางศิลปะ การร้อง เล่น  
เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีอย่างมีจินตนาการ แสดงออกถึงความซาบซึ้งด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น กิจกรรม
การเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้เข้าใจ 
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน รู้เคารพสิทธิของผู้อื ่น และรับผิดชอบ 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กำกับตนเองในการใช้จ่ายของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน และใฝ่ทำความดี และไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น กิจกรรมการเรียนรู้จะส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ ช่วงชั้นที่ 2 
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน การแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง การทำงานอย่างเป็นระบบ การสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเองหรือ
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น การค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือสร้างรายได้
ตามความสนใจของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต การทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงาน
และเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสีย
ต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักต้องได้รับการสร้างเสริมและลงมือปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย เป็นร ะบบ  
มีประสิทธิภาพด้วยความมั่นใจ กิจกรรมการเรียนรู้จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ นักเรียนจะได้รับ 
การพัฒนาให้เข้าใจระบบธรรมชาติ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้นักเรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติที่ดี 
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 
กิจกรรมการสืบเสาะและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
 • การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนจะได้รับ 
การพัฒนาให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความสนใจ
เหล่านั้นได้ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
พื้นฐานกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและมีตรรกะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถค้นหา รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เข้าใจถึงข้อจำกัด
ของข้อมูล และอันตรายจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน กิจกรรมการเรียนรู้ 
จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้าน 
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5. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้  

 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กำหนดสมรรถนะหลัก 6 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะ
ตามสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ต้องอาศัย 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
โดยกำหนดสมรรถนะเฉพาะเพื่อเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซึ่งช่วงชั้นที่ 1 จะพัฒนาผ่าน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ 2 จะพัฒนาผ่าน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซ่ึงแต่ละสมรรถนะหลักสามารถพัฒนาผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
5.1 สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
การพัฒนาปัญญาภายใน ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่
ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิตมีสุขภาวะที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ต้องการพัฒนา 
ให้นักเรียนรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมด้านภาษาทั้งการฟัง ดู อ่าน พร้อมทั้งพูดและ
เขียนเพื ่อสื ่อสารกับผู ้อื ่นด้วยความเข้าใจ และใช้ความสามารถด้านภาษาสร้างสัมพันธภาพกับผู ้ อ่ืน 
เพ่ือการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีเป้าหมาย 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องการพัฒนา 
ให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่มี 
ความยากลำบาก รู้จักจุดเด่นที่ทำให้ตนเองสามารถแก้ปัญหาได้ รู้จักจุดด้อยที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้จักความยาก
ของปัญหาและจัดการกับความยากนั้นด้วยตนเองอย่างสมเหตุสมผล 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องการพัฒนา 
ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้เป้าหมาย 
และนำตนเองไปสู่เป้าหมายด้วยความภาคภูมิใจ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ  
มุ่งให้นักเรียนมีการเจริญเติบโต และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แสดงความรู้สึก และสื่ออารมณ์ 
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ก่อเกิดการพัฒนาทางจิตใจให้สามารถเผชิญและจัดการปัญหาอย่างมีสติ  
และนำตนเองไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที ่ที ่มีต่อตนเองและสังคมจะเป็น สิ ่งยึดโยงให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมต่อสังคม 
อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและ 
การประกอบการ จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง กำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนการศึกษาต่อ การทำงาน
และประกอบอาชีพตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง มีความแน่วแน่ มีความพยายาม 
กำกับตนเองในการทำงานจนประสบความสำเร็จ รู ้จ ักการเรียนรู ้จากความสำเร็จและความผิดพลาด  
ในการทำงาน สร้างสมดุลให้เกิดความสุขในการทำงาน รู้ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง 
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 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ  
จะทำให้นักเรียนได้รู ้จักและซึมซับความรู้เกี ่ยวกับระบบธรรมชาติรอบตัวด้วยการสังเกต ตั้งคำถาม และ  
เก็บเกี ่ยวความรู ้จากปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะส่งเสริมเจตคติและคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์  
รับรู ้ความสนใจและความชอบต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นำไปสู ่การตั ้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเอง 
ในการเรียนรู้และใช้ชีวิต 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม มีความพยายามและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
อย่างอย่างมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ สะท้อนผลที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนจัดการปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี 
5.2 สมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ
อย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ทักษะการค ิดว ิเคราะห ์สารสนเทศจากการฟัง ด ู และอ่าน ฝ ึกทักษะการส ังเคราะห์และตัดส ินใจ 
อย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารความเข้าใจผ่านการพูดและเขียนตามธรรมชาติและหลักการใช้ภาษาไทย 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดข้ันสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาให้ความสามารถ 
ด้านการคิดของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นักเรียนต้องใช้ความสามารถ  
ในการคิดเชื่อมโยงระหว่างความเป็นธรรมชาติกับคณิตศาสตร์ ต้องใช้กระบวนการให้เหตุผลเพื่อสร้างข้อสรุป  
ในการสร้างทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความสามารถด้านการคิดด้วยการรับสารผ่านการฟัง การอ่าน และการดู จากสื่อท่ีนำเสนอเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ตัดสินใจอย่างมีเหตผล และสื่ อสารความรู ้ความเข้าใจให้ผู ้อื ่นเข้าใจความรู้  
ด้วยการเขียนหรือการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั ้นสูงผ ่านกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ศ ิลปะ มุ ่งให้น ักเร ียนรับรู้  
ความเชื ่อมโยงของสรรพสิ ่งที ่อยู ่ร ่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการสังเกต ทดลอง และใช้จินตนาการ  
เพ่ือการแสดงถึงสิ่งที่ได้รับรู้  ผ่านเสียง ท่าท่าง และภาษาอย่างสร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งส่งเสริม 
ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผล  
อย่างรอบด้าน ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ทางกายและจิตที่มีผลต่อการเจริญเติบ โต
อย่างมีสุขภาพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มุ่งพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิด ผ่านการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างอดีต ปัจจุบัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่าง  
มีวิจารญาณบนหลักเหตุผล ใช้คุณธรรมตามหลักการของศาสนาที่นับถือเป็นหลักในการตัดสินใจเพ่ือตนเองและ
สังคม 
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 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั ้นสูงผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและ 
การประกอบการ จะทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัย สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้อง ความจำเป็น  
ความถนัดและความสนใจของตนเองคิดออกแบบกระบวนการทำงานอย่าง เป็นระบบ สะท้อนคิด ประเมินผล
กระทบและความเสี่ยง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานบนพื้นฐานความเป็นจริง  
ในการค้นพบตนเอง และสร้างโอกาสในการวางแผนการทำงานและประกอบอาชีพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ  
มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการคิดขั้นสูงผ่านประเมินและออกแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
ที่เหมาะสม        
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้นักเรียน
สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและเป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเหตุและผลด้วยข้อความหรือแผนภาพ  อธิบายเหตุผลของแก้ปัญหารือการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป 
วิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้จริง  
5.๓ สมรรถนะด้านการสื่อสาร 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสาร 
ด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ 
ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู ้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึง  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการรับข้อมูลสารสนเทศด้วยการฟัง ดู และอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ พร้อมทั้งสื่อสารด้วยความเข้าใจด้วยการพูด เขียน ท่าทาง หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นสาระการ
เรียนรู้ที่มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารหรือสื่อความหมาย การสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถรับสารที่มีการนำเสนอด้วยภาษาคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล และสามารถสื่อสารแนวคิด วิธีการ
แก้ปัญหาด้วยภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งใช้ความสามารถในการสื่อสารด้านคณิตศาสตร์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการสื ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั ้งการฟังและการพูดกับบุคคลที่อยู ่ใกล้ตัว ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยการอ่านและเขียนเพื ่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู ้สึก  
รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสื่อสารอย่าง 
มีสุนทรีย ความสามารถรับรู ้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั ้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ด้วยการสัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง ร้อง เล่น เต้น และเคลื ่อนไหว  
ตามเสียงดนตรี สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ รวมทั้งการพูดให้ความเห็นกับผลงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 
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 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรยีน 
ให้เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที ่ดี  ใช้ความสามารถในการสื ่อสารเพื ่อการดำเนินชีวิตและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมทางกายด้วยความเข้าใจในกฎ กติกา รับรู้ รับฟัง ตีความ 
และกระบวนการคิดเกี่ยวกับสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ 
เพ่ือการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนัก
และเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ใช้กระบวนการคิดไปสู่ 
การเรียนรู้ ความเข้าใจในระบบคุณค่า และการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ 
มีพลัง  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื ่อสารผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและ 
การประกอบการ จะทำให้น ักเร ียนสามารถสื ่อสารข้อมูล ความคิดเห ็น ความร ู ้ส ึกน ึกคิดต ่อผ ู ้ อ่ืน 
ด้วยความเคารพความแตกต่างของบุคคล คำนึงถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร 
รวมถึงสื ่อสารอย่างชาญฉลาดในโลกเทคโนโลยีแห่งยุค รับผิดชอบและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา  
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สื่อสารทางสังคมเพ่ือพัฒนาทักษะการทำงาน และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ  
มุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการรับรู้ รับฟัง และใช้กระบวนการคิด เพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจ สื่อสาร
ความรู ้ความเข้าใจด้วยการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และใช้ใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นเครื ่องมือ 
ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และอยู่ร่วมกันอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ และมีพลัง 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติอต่อสื่อสาร รับฟัง อ่านเรื่อง หรือดูภาพที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ  
จับประเด็นสำคัญ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร รวมทั้งนำเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม  
5.4 สมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดระบบและกระบวนการ
ทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน 
ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็น 
ที่แตกต่างสู ่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและจัดการ  
ความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ียุ่งยาก ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนา 
การจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองร่วมกับผู้อื่น ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ทั้งการฟัง ดู อ่าน พูด
และเขียนด้วยความเข้าใจธรรมชาติของการใช้ภาษา ใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และจัดการความขัดแย้ง 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน สามารถใช้เครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ทำให้การทำงานมีแนวคิดที่สอดคล้องกันและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้นำไปสู่การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการสื ่อสาร ทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอย่างมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำให้เกิดการสื่อสารอย่างเป็นขั้นตอน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  
ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสันติ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การร้อง เล่น เต้น 
เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที ่จะนำไปสู่การหาทางออกของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้ง 
การร่วมมือกันทำกิจกรรมจะทำให้เกิดความเข้าใจลักษณะของเพื่อนร่วมทีม และศักยภาพของทีมซึ่งนำไปสู่  
การวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื ่นทำให้สามารถจัดการความสัมพันธ์และ  
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการแก้ปัญหา 
ที่ต้องใช้การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีมจำเป็นที ่จะต้องเคารพสิทธิของผู ้อื ่น และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองไปพร้อมกัน  
โดยสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านการใชช้ีวิตประจำวนัและการกำกับตนเองซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำ และทำความ
เข้าใจสภาพสังคมรอบตัวตามความเป็นจริง 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน
และการประกอบการ จะทำให้นักเรียนสามารถบูรณาการความสามารถส่วนบุคคลในการเป็นสมาชิกที ่ดี  
การเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมมือกับบุคคลในทีมและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร มีกระบวนการ
ทำงานที ่ด ี ปรับบทบาทและหน้าที ่ได้ตามสถานการณ์ จัดการความขัดแย้ง ระหว่างการทำงาน มีทักษะ 
ในการทำงานเพ่ือความสำเร็จของทีม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบ
ธรรมชาติ การประเมินการและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ ทำให้ สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำผลการแก้ปัญหาหรือหลักฐานมาตีความหมายข้อมูล  
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จะสามารถทำความเข้าใจผลของการแก้ปัญหาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ที ่เหมาะสมตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิกของทีม 
จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดเริ ่มต้นของการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู ้เทคโนโลยีดิจิทัล  
จะทำให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนการทำงานของ
ตนเอง และร่วมกันทำงานเป็นทีมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 
5.5 สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎ
กติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นท่า มกลางความแตกต่าง
หลากหลายเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้เท่าทัน  การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในประเทศและโลก มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก โดยยึดมั่นความเป็นไทย ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี ดังนี้ 
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 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษา การฟัง พูด อ่าน 
เขียน และสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ รับฟังและเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยลดอคติของตนเอง ใช้เหตุผล  
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยสันติวิธี บนพื้นฐานความเป็นไทย และการใช้ภาษา 
เพ่ือการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และกฎระเบียบ
ที่ตั้งขึ้น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา สื่อสารและนำเสนอข้อมูลตามหลักคณิตศาสตร์อย่างเป็นกลาง เพื่อใช้ประกอบ  
การตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที ่เข้มแข็งผ่านกลุ ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การสื่อสาร
ความคิดผ่านจินตนาการเพื่อแสดงออกถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย ความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาวะ ดำเนินชีวิตอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้อื ่น อยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นท่ามกลาง  
ความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคลื ่อนไหวร่ างกายอย่างปลอดภัย 
เพ่ือแสดงออกถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างเหมาะสม  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การปฏิบัติ
ตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื ่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื ่นท่ามกลาง  
ความแตกต่างหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ รู ้คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู ้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ในชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยยึดมั่นความเป็นไทยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย 
และสันติวิธี 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน
และการประกอบการ จะทำให้นักเรียนสามารถวางตำแหน่งตนเองให้เหมาะสมตามกฎ กติกา และธรรมาภิบาล 
ในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับบุคคล  
ที่มีความแตกต่างทางความคิด สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สร้างสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน 
ในการทำงาน มีจิตสำนึกต่อสัมมาอาชีพ และสภาพแวดล้อม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบ
ธรรมชาติ ใช้เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื ่อการเรียนรู ้ และหาคำตอบด้วยความคิดเชิงวิทยาศาสตร์  
เพ่ือทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศและโลก 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพในความคิดเห็นที่หลากหลาย ไม่ตัดสิน
ผู้อื่นโดยใช้อคต ิและปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ รับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงของการใช้
เทคโนโลยี   
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5.6 สมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี 
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพ และความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็นช่างสังเกต  
เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ดังนี้  
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทางภาษา ด้วยการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ปรากฏของโลกและจักรวาล และเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี ตามความความอยากรู้อยากเห็น และช่างสังเกต 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารและนำเสนอ เพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไป 
เกี ่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล รวมถึงเห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ธรรมชาติในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการการดำรงชีวิตอย่ างมีสุขภาวะ และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การใช้จินตนาการในการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการทำความเข้าใจ เข้าถึง และเห็นคุณค่าของปรากฏการณ์
ของโลกและจักรวาล 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา การดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้ 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ จะทำให้นักเรียนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ในการของทำงาน และการผลิตสินค้าและบริการตามความสนใจ  
โดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเทคโนโลยีอย่างรู ้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับสถานะ 
ทางเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์ และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  
ใช้การประเมินและการออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ เพื ่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมสำหรับ 
การดำรงชีว ิตและอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติอย่างยั ่งยืน โดยใช้เครื ่องมือการเรียน รู้ และสื ่อสารด้ายภาษา 
เชิงวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการอยู ่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล จะทำให้นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือ
สถานการณ์จำลอง วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล   รวบรวมข้อมูลที ่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ 
จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล รวมทั้ง 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล รักษาอัตลักษณ์และ
ร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยี โดยตอบสนองความต้องการ 
หรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ้มค่า   
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6. แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 การพัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ....  
ต้องอาศัยการพัฒนาผู ้ เร ียนผ ่านสมรรถนะฉพาะของสาระการ เร ียนรู้ท ี ่ส ัมพันธ์เช ื ่อมโยงกัน ได้แก่  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา การจัดการ 
ในครัวเรือนและการประกอบการ วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ และเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดดังนี้ 
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6.1 ช่วงช้ันที่ 1 (ป.1 – 3) ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเครื ่องมือสำหรับการสื ่อสารที ่สำคัญของคนไทย  ทำให้เกิดความเข้าใจที ่ตรงกัน                   
ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับการคิด การรู้คิดด้วยภาษาไทยจะช่วยให้การเรียนรู้       
และการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นสำนึกร่วม เป็นมรดก             
ทางวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง
สุนทรียภาพ ดังนั้น การใช้ภาษาไทยจึงเป็นสมรรถนะที่ต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 

 กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้น ี ้ม ีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได ้แก่ 1) การฟัง การดู และการพูด 
เพื่อพัฒนาการคิด 2) การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 3) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด และ 4) การเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและการใช้ภาษาไทย      
  สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 9 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 9 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทใกล้ตัว 
เริ่มต้นจากเรื่องของตัวเอง เรื่องที่เกี ่ยวข้องกับตัวเอง สถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียน             

ทั้งในและนอกโรงเรียน  
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังและ/ หรือดูสิ่งต่าง ๆ  เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ และสร้าง  

ความเข้าใจเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดจากการพูดสนทนาและการเล่าเรื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ              
ถูกกาลเทศะ บุคคล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจากการอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถอ่านออกและเข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่านไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน 
เพื่อให้สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเขียนข้อความแสดงความรู้ความเข้าใจ 
ความคิด ความรู้สึก โดยใช้คำและประโยคง่าย ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมาย เพื่อสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน ทั้งนี้ วิธีการสอน
อ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ และอ่านตามครู ยังคงเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ 
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จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้

หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยพื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษา  
เพ่ือสื่อสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ การจั ดการเรียนรู้      
ในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยคำนึงพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนเป็นสำคัญ 
เนื่องจากเป็นวัยที่เพิ่งก้าวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งด้านการใช้ภาษา การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน และการใช้ชีวิตกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ในเบื้องต้นครูควร
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียน     
แต่ละคน โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐานของสถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียน
ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น การใช้ภาษาพูดเพ่ือสื่อสารในห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร เป็นต้น รวมทั้งออกแบบ
กิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยใช้วิธีการสอนหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  และสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยใช้บทอ่านในหนังสือหรือสื ่อประเภทต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น บทอ่านสำหรับเด็ก วรรณคดีไทย ป้ายโฆษณา ประกาศ  

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงชั้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียน  
ได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างภาษาไทย
พื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะ
การใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งนี้ การสอนอ่านเขียนในเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ยังคงเน้นการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำเป็นหลัก จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้
เกี ่ยวกับการเข้าใจความหมายของคำ การนำไปใช้แต่งประโยคอย่างง่ายในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ต้องมี 
การปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ทั้งจากการฟัง การดู  

และการอ่าน เพื ่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล            
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณ์ 
หรือบริบทใกล้ตัวแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น  
   คณิตศาสตร์  อ่านและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ ตีความ 
แก้ปัญหา พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร แสดงความสมัพันธ์
ของจำนวนที่เป็นรูปธรรม รับฟังและอธิบายให้เหตุผลความสัมพันธ์ของจำนวน 

 ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ศิลปะ  วาดภาพประกอบคำ ประโยค เรื ่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน แล้วเขียน

เรื่องราวเกีย่วกับภาพท่ีตนวาดขึ้น 
 สุขศึกษาและพลศึกษา  พูดนำเสนอความรู ้ที ่ได้จากการดูคลิปสถานการณ์ต่าง ๆ เกี ่ยวกับ

ชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลสุขภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม ฟัง ดู และอ่านวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ฉลากต่าง ๆ  
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัย อ่านสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 
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 สังคมศึกษา อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู ่บ้าน ชุมชนที ่ตนเองอยู ่ อ่าน และเขียนบันทึก 
รายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้เรื่องราวจากบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม 
ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของท้องถิ่น นิทานในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน อ่านข้อมูล
จากแผ่นพับสำหรับโฆษณาหรือป้ายโฆษณาสินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การเดินทาง  

 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ  
หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ สังเกต พูด เขียน หรือวาดภาพเกี่ยวกับพืชและสัตว์              
ที่มีในท้องถิ ่น สรุปความเข้าใจในสิ ่งที ่ได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สถานการณ์ ในรูปแบบต่าง  ๆ              
ตามความสนใจ 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
1.1 
 
1.2 
 
 
1.3 
1.4 
 
1.5 

ฟังและ/ หรือดูอย่างตั้งใจแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง คำชี้แจง และ
คำแนะนำได้ถูกต้องเหมาะสม 
ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียด 
และสาระสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 
อย่างสร้างสรรค์ 
พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม                 
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตน 
ไดอ้ย่างเป็นกลาง 
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเคารพในความหลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 
2.1 
 
 
 
2.2 

 
 

2.3 
 

2.4 

อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดให้      
อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจความหมายของคำ แล้วสามารถ
อ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและสื่อที่พบ 
ในชีวิตประจำวัน 
อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ตั้งคำถาม   
และตอบคำถามเพ่ือสรุปเรื่องและบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วนำความรู้และข้อคิด 
ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน 
ได้อย่างสร้างสรรค์   

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 
3.4 

คัดลายมือและเขียนคำอย่างตั้งใจและถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้        
ในการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  
เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับงานเขียนของตน 
ได้อย่างเป็นกลาง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 

ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
เรียนรู้ภาษาถ่ินเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย  
อ่านและเขียนสะกดคำตามหลักการได้ถูกต้องและนำไปใช้อ่าน 
และเขียนสะกดคำใหม่ในชีวิตประจำวัน 
แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการสื่อสารและเหมาะสม 
กับบริบท 

2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ันที่ 1 
1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งที่ฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของสิ่งที่ฟังและดู

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
2. พูดเพ่ือสื่อสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลาง โดยเคารพในความหลากหลาย 
3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำที่อ่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจตัวบท     
    ได้หลากหลายมากข้ึน  
4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่งที่อ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่านและนำข้อคิดจากการอ่าน     
    ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนและเหมาะสม  
6. เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับงานเขียนของตนได้  
    เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งที่ฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของสิ่งที่ฟัง   

และดูรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
2. พูดเพื ่อสื ่อสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู ้สึ ก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลางโดยเคารพ 

ในความหลากหลาย 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.1 ฟังและ/ หรือดูอย่างตั้งใจแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง คำชี้แจงและคำแนะนำได้ถูกต้องเหมาะสม 

- ความหมายและลักษณะของคำสั่ง  
   คำชี้แจง คำแนะนำ 

- ทักษะการฟังและการดู ทักษะ 

   การปฏิบัติ 
- ความถูกต้องเหมาะสม 

   ในการปฏิบัติ และมารยาท 

   ในการฟัง และการดู 
 

- นักเรียนฟังคำสั่ง คำชี้แจง และคำแนะนำจากครู แล้วปฏิบัติ 
ตามได้ถูกต้องเหมาะสม 

- นักเรียนดูรูปภาพสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น  
เครื่องหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือในชุมชน 
สัญลักษณ์ท่ีพบในสื่อต่าง ๆ  แล้วบอกความหมายหรือปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  

- นักเรียนฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคำแนะนำซึ่งนักเรียนพบ
ในชีวิตประจำวัน เช่น คลิปการดูแลสุขภาพ คลิปการปฏิบัติตน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.2 ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียด และสาระสำคัญ รวมทั้ง 
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

- หลักการพูดเล่าเรื่อง การพูด    

   อธิบาย การพูดแสดงความคิดเห็น 

- ทักษะการฟังและการดูสื่อ 

- ทักษะการพูด 

- ความเข้าใจและความเคารพ 

   ในความแตกต่าง ความคิดเชิงบวก 
และมารยาทในการฟัง การดู  

  และการพูด 

 

- นักเรียนฟังสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน เพลง อย่างตั้งใจ แล้วพูดเล่าเรื่อง 
บอกรายละเอียด และสาระสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น 
และความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

- นักเรียนดูสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือภาพสำหรับเด็ก คลิปนิทาน  
  ภาพยนตร์การ์ตูน แล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียด  
  และสาระสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก 
  อย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนสังเกตสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ  เช่น บ้าน โรงเรียน   
  ตลาด แล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียด รวมทั้งแสดงความคิดเห็น  
  และความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 

1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.3 พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 

- วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

- หลักการพูดสื่อสาร 

- ทักษะการพูด 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการพูด   
  และมารยาทในการพูด 

- นักเรียนพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  อย่างเหมาะสม เช่น การพูดแนะนำตนเอง การเล่าประสบการณ์ 
  ในชีวิตประจำวัน  
- นักเรียนวาดภาพบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ และ/ หรือประเพณี  
  ในท้องถิ่นของตน แล้วพูดนำเสนออย่างเหมาะสม 
- นักเรียนจับสลากเลือกสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การขอความช่วยเหลือ   
  การกล่าวคำขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ แล้วพูดให้เหมาะสม 
  กับสถานการณ์ดังกล่าวได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนได้อย่างเป็นกลาง 
- ความหมายและลักษณะ 

ของความคิดเห็นกับความรู้สึก 

- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

- ทักษะการพูด 

- ความเข้าใจและความเคารพ 

ในความแตกต่าง ความเป็นกลาง  
  และมารยาทในการพูด 
 
 

- นักเรียนดูคลิปตัวอย่างการพูดที่น่าสนใจ แล้วร่วมกันแสดง 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง เช่น ระดับของเสียง   
  (ความดังเบา) การออกเสียง (ร ล คำควบกล้ำ ฯลฯ) บุคลิกภาพ   
  (ท่าทาง การใช้สายตา) เพื่อให้นักเรียนฝึกแสดงความคิดเห็น 
  และความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนได้อย่างเป็นกลาง 
- นักเรียนเล่านิทานให้เพื่อนฟัง แล้วแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

เกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง ของการพูดของตนอย่างเป็นกลาง 
- นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดนำเสนอ

ผลงานของตนเองในวิชาภาษาไทยและ/ หรือวิชาอ่ืน ๆ ได้อย่าง     
เป็นกลาง 

1.5 สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเคารพ
ในความหลากหลาย 

- ความหมายและลักษณะ 

ของการสนทนา 

- หลักการสนทนา 

- ทักษะการฟัง การดู และการพูด 

- ความเข้าใจและความเคารพ 

ในความแตกต่าง และมารยาท 

ในการฟัง การดู และการพูด 

- นักเรียนค้นคว้าความรู้จากสื่อและ/ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน โดยมีมารยาทในการรับฟัง   
และแสดงความคิดเห็น 

- นักเรียนเล่าประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์   
ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์การท่องเที่ยว แล้วสนทนา   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเพ่ือน โดยมีมารยาท
ในการรับฟังและแสดงความคิดเห็น  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำที่อ่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจ     

ตัวบทได้หลากหลายมากข้ึน  
4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่งที่อ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่านและนำข้อคิดจากการอ่าน    

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.1 อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดให้อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ

ความหมายของคำ แล้วสามารถอ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและสื ่อที ่พบ 
ในชีวิตประจำวัน 

 

- หลักการอ่านออกเสียงคำ 

   ในบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง  
   รวมถึงบทอาขยาน 

- ทักษะการอ่านออกเสียงคำ  
  ทักษะการทำความเข้าใจ 

- ความตั้งใจ ความถูกต้องเหมาะสม 

  ในการอ่านออกเสียงคำ  
  รวมทั้งมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านออกเสียงคำในบทอ่าน เช่น บทร้องเล่น บทอาขยาน  
  นิทานสำหรับเด็ก อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมทั้งบอกความหมาย 
  ของคำ จากบทอ่านได้ถูกต้อง  
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำในสื่อประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
  เช่น ป้ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์  
  แผ่นพับ ฯลฯ) อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมทั้งบอกความหมาย 
  ของคำในสื่อประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง  

2.2 อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ตั้งคำถาม และตอบคำถามเพื่อสรุปเรื ่อง  
และบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

- หลักการอ่านบทอ่านในสื่อ 

  ประเภทต่าง ๆ 

- ทักษะการอ่าน การลำดับเรื่องราว  
  การตั้งคำถามและตอบคำถาม  
  การสรุปความ การคาดคะเน 

- ความมีเหตุผลและมารยาท 

  ในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านบทอ่าน เช่น นิทาน เรื่องเล่าสั้น ๆ  
  และสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ตั้งคำถาม  
  และตอบคำถามเพ่ือสรุปเรื่องและบอกข้อคิด  
- นักเรียนอ่านนิทานที่ครูตัดตอนจบของเรื่อง แล้วคาดคะเน 
  เหตุการณจ์ากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.3 อ่านบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 
- หลักการอ่านบทอ่าน 

  ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

- ทักษะการอ่าน ทักษะการปรับ 

  ประยุกต์ 
- การสร้างประโยชน์ ความเข้าใจ 

  และความเคารพในความแตกต่าง 

  รวมทั้งมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านนิทานร่วมกัน ตอบคำถามสั้น ๆ จากนิทานร่วมกัน  
  เกี่ยวกับความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  การนำข้อคิดหรือความรู้ที่สรุปได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้นักเรียน 
  ปฏิบัติตามข้อคิดหรือความรู้ดังกล่าว เล่าในชั้นเรียนว่าได้มีการใช้ 
  ข้อคิดหรือความรู้ดังกล่าวในสถานการณ์ใดบ้างหรือนำไปใช้อย่างไร 
- นักเรียนอ่านข้อความสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือข้อความที่แชร์ในสื่อ 
  สังคมออนไลน์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากข้อความดังกล่าว ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำความรู้ 
  หรือข้อคิดจากข้อความดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

2.4 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์   
- ลักษณะของหนังสือท่ีดี 
- ทักษะการอ่าน ทักษะการนำเสนอ 

- นิสัยรักการอ่าน  
  ความคิดสร้างสรรค์ และมารยาท 

  ในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอ 
  เรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ/ เนื้อหา/ ลักษณะ 
  ของหนังสือหรือบทอ่านที่สนใจ พร้อมระบุเหตุผลที่ชอบรูปแบบ/ 
  เนื้อหา/ ลักษณะนั้น ครูแนะนำหนังสือ หรือบทอ่าน หรือจัดเตรียม 
  หนังสือที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนอ่าน 
  หนังสือตามท่ีสนใจแล้วให้บันทึกการอ่านของตนเอง เช่น ชื่อ 
  หนังสือ หรือจำนวนหน้าที่อ่าน แล้วให้นักเรียนเลือกอ่านข้อความ 
  จากหนังสือที่อ่านในรูปแบบต่าง ๆ และเชิญชวนให้คนอ่ืน 
  อ่านหนังสือท่ีนำมาอ่านอย่างสร้างสรรค์ ในช่วงเช้าของวันศุกร์ 
  ในแต่ละสัปดาห์ 

 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
5. คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน  
    และเหมาะสม  
6. เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของตน    

ไดเ้หมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน  
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

๓. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.1 คัดลายมือและเขียนคำอย่างตั้งใจและถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
- ความหมายของคำ หลักการใช้คำ 

- มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย 

- ทักษะการเขียน ทักษะการปรับ   
ประยุกต์ 

- ความตั้งใจ ความถูกต้องเหมาะสม 

  ในการเขียน ความสวยงาม  
  ความเป็นระเบียบ และมารยาท 

  ในการเขียน 

- นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องตามรูปแบบอย่างตั้งใจ  
  ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วร่วมกันบอกคำจากรูปภาพดังกล่าว   
  ร่วมกันสะกดคำที่ถูกต้อง และเขียนคำนั้นด้วยลายมือที่ถูกต้อง 
  และสวยงาม 
- นักเรียนออกแบบบัตรอวยพรโอกาสต่าง ๆ  เช่น วันขึ้นปีใหม่  
  วันเกิด โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่ควรเขียน 
  ในบัตรอวยพรดังกล่าว จากนั้นเขียนบัตรอวยพรแสดงความรู้สึก 
  ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยลายมือที่ถูกต้องและสวยงาม   

๓.๒ เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
(ตัวอย่างสถานการณ์ให้มีเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์) 

- การเขียนรูปแบบต่าง ๆ 

- วัตถุประสงค์ในการเขียน 

- ทักษะการเขียน 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการเขียน  
  และมารยาทในการเขียน 

- นักเรียนดูตัวอย่างการเขียนขนาดสั้นประมาณ 5 เรื่อง จากนั้น 
  แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่างานเขียนดังกล่าวมีลักษณะ 
  ที่เหมือนกันอย่างไร และต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะพิจารณา 
  ประเด็น “วัตถุประสงค์” และ “รูปแบบ” แล้วจึงนำความรู้ที่ได้รับ 
  มาเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจ โดยคำนึงถึง 
  การไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น ไม่พาดพิงหรือกล่าวร้ายผู้อ่ืน      
  โดยการเอ่ยชื่อผู้อื่นในทางเสียหาย  
- นักเรียนเลือกสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่นักเรียนรู้จักคุ้นเคยในหมู่บ้าน 
  เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น วิธีการขายของ วิธีการเลี้ยงสัตว์  
  โดยจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อนักเรียน 
  ที่สัมภาษณ์ ชื่อผู้ใหญ่ที่นักเรียนไปสัมภาษณ์ อายุ อาชีพ วัน เวลา  
  สถานที่ที่สัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนนำเสนอ 
  เป็นการเขียนบันทึกความรู้จากการสัมภาษณ์ 

๓.๓ เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
- ความหมายและลักษณะ 

  ของจินตนาการ 

- ทักษะการเขียน 

- ความคิดสร้างสรรค์และมารยาท 

  ในการเขียน   

- นักเรียนนำของมาจากบ้านคนละ 1 ชิ้น แล้วนำมาแลกกับเพื่อน 

  ในชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละคนเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

  จากของที่ได้รับจากเพ่ือนให้น่าสนใจและสร้างสรรค์ เมื่อเขียน 

  เสร็จแล้วนำผลงานไปติดแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียน 

  พร้อมเขียนที่มาของการจินตนาการเรื่องดังกล่าว 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.4 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของตนได้อย่างเป็นกลาง 

- หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 

- ทักษะการเขียน 

- ความเป็นกลางและมารยาท 

  ในการเขียน 

- นักเรียนนำผลงานการเขียนของตนที่เคยทำมาแล้วทั้งหมด 
  มาพิจารณาว่าผลงานของตนเองที่ผ่านมาแต่ละชิ้นมีข้อดีด้านใด  
  อย่างไร ข้อควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร แล้วจัดเรียงลำดับ 
  ผลงานของตนเองว่าผลงานชิ้นใดมีคุณภาพมากท่ีสุด 
  ไปจนถึงน้อยที่สุด จากนั้นเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ        
  งานเขียนของตนว่าผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นการพัฒนา 
  ด้านการเขียนของตนหรือไม่อย่างไร และเขียนความรู้สึก 
  เกี่ยวกับงานเขียนของตน รวมทั้งให้เขียนแนวทางการพัฒนา 
  การเขียนของตน เช่น หากพบว่าผลงานลายมือไม่สวย 
  ก็ควรฝึกคัดลายมืออย่างสม่ำเสมอ หรือพบปัญหาการเขียน 
  เกี่ยวกับการเขียนคำผิด แนวทางการพัฒนาคือฝึกอ่าน ทบทวน 
  วิธีการเขียนคำศัพท์ต่าง ๆ และตรวจสอบงานเขียนของตน 
  ให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๔.๑ ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
- ความหมายและลักษณะ 

  ของภาษาพูดและภาษาเขียน 

- ทักษะการใช้ภาษา 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ 
  ภาษา ความเข้าใจและความเคารพ 

  ในความแตกต่าง รวมทั้งเจตคติท่ีดี 
  ต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 

- นักเรียนพิจารณาคำท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่อยู่ 
ในชีวิตประจำวันจากตัวอย่างของครู แล้วร่วมกันจัดกลุ่มคำ 
ภาษาพูด และภาษาเขียน  พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ 

- นักเรียนจับสลากเลือกสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ชวนบุคคล 
(ผู้ปกครอง ครู เพื่อน) ไปรับประทานอาหาร กล่าวขอบคุณ 
หรือขอบใจแก่บุคคล (ผู้ปกครอง ครู เพื่อน) แล้วพูดได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

- นักเรียนเลือกภาพที่ตนเองสนใจ แล้วเขียนบรรยาย โดยใช้ 
ภาษาเขียนได้ถูกต้องเหมาะสม 

- นักเรียนเขียนจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 

๔. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 



33 

 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๔.๒ ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ เรียนรู ้ภาษาถิ ่นเพื ่อให้เกิด 

ความเข้าใจในความหลากหลาย 
- ความหมาย ลักษณะ  
  และความสำคัญของภาษาไทย 

  มาตรฐานและภาษาถ่ิน 

- ทักษะการใช้ภาษา 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ 
  ภาษา ความเข้าใจและความเคารพ 

  ในความแตกต่าง รวมทั้งเจตคติท่ีดี 
  ต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

- นักเรียนสืบค้นความหมายของคำภาษาถ่ินจากประโยคอย่างง่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและกาลเทศะตามที่ครูกำหนดให้ แล้วเปลี่ยน 
เป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง 

- นักเรียนเปลี่ยนภาษาพูดที่เป็นภาษาถ่ินเป็นภาษาไทยมาตรฐาน 
  ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
- นักเรียนอ่านบัตรคำ เช่น บัตรคำที่เขียนชื่อผลไม้เป็นภาษาถิ่น 

ต่าง ๆ แล้วคาดเดาชื่อผลไม้เป็น 
 

๔.๓ อ่านและเขียนสะกดคำตามหลักการได้ถูกต้อง และนำไปใช้อ่านและเขียนสะกดคำใหม่ในชีวิตประจำวัน 

- หลักการอ่านและเขียนคำ 

- ทักษะการเขียน ทักษะการปรับ 

  ประยุกต์ 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการอ่าน 

  และเขียนคำ รวมทั้งเจตคติที่ดี 
  ต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

 

- นักเรียนสังเกตคำในบัตรคำและนำคำที่มีพยัญชนะ สระ หรือ
วรรณยุกต์เหมือนกันมาจัดกลุ่ม แล้วฝึกอ่านออกเสียงคำแต่ละกลุ่ม
ให้ถูกต้อง 

- นักเรียนเล่นเกมประสมอักษร แล้วร่วมกันสังเกตตำแหน่ง 
ของการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ แล้วนำคำมาเขียน 
ในสมุด  

- นักเรียนรวบรวมคำที่พบในสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  
แล้วนำมาอ่าน ให้เพ่ือนฟังได้ถูกต้อง 

- นักเรียนเตรียมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน จำนวน 1 คำ       
แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง จากนั้นให้เพื่อนเขียนคำดังกล่าวให้ถูกต้อง 

๔.๔ แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการสื่อสาร และเหมาะสมกับบริบท 

- ความหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ของประโยค 

- ประเภทของเจตนาในการส่งสาร 

- ทักษะการใช้ภาษา 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้
ภาษา และเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง 

- นักเรียนจับคู่แถบประโยคให้ตรงกับบัตรคำเจตนาในการสื่อสาร  
  แล้วร่วมกันสังเกตคำท่ีใช้ในการแสดงเจตนาในการสื่อสาร 
- นักเรียนเรียงคำท่ีครูกำหนดให้เป็นประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนา 
  ในการสื่อสาร 
- นักเรียนแต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการสื่อสาร  
  และเหมาะสมกับบริบท ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ  
  ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารนำเสนอ คิดสร้างสรรค์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
ในการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด และการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
การเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ จำนวน การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และ
สถิติ ที่เป็นความรู้เบื้องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้น และนำไปใช้อย่างเป็นระบบ  
 คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ ข้อสรุป 
และนำไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 
 จำนวนและการดำเนินการเป็นการเริ ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จำนวนนับ  และ 
การดำเนินการของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาอ่ืน หรือวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื ่น ๆ เป็นการเชื ่อมโยงความสัมพันธ์  
ของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนใช้การค้นหา
ความสัมพันธ์ สื่อสารและนำเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ  
 การวัดความยาว น้ำหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนสังเกต
เครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด สื่อสารและเชื่อมโยงการวัดกับความรู้เรื่องจำนวน  
และการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จนเกิด
ความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืน 
 เงินและการวางแผนเกี ่ยวกับเงิน เน้นการสื ่อสาร นำเสนอ และเชื ่อมโยงความรู ้เรื ่องเงินกับความรู้  
เรื ่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการวางแผนการเงิน 
เพ่ือนำไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การสื ่อสารเรื ่องเวลาและระยะเวลาผ่านการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพ่ือนและผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะ เพ่ือนำไปสู่
การจัดการเก่ียวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การตั้งคำถามในสิ่งที่สนใจในชีวิตประจำวัน 
เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ แปลความหมาย
จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อนำไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาทางสถิติ  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา และวิเคราะห์
ป ัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที ่หลากหลายและยืดหยุ ่น ต ่อยอดแนวคิด  
ในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นซึ่งนักเรียนนำไปใช้ทำความเข้าใจปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและอยากหา
คำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ
แนวคิดต่าง ๆ ของตนเองเพื ่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื ่นอย่างสมเหตุสมผล 
ซึ่งนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
  ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ หรือจำนวนเงิน  
บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาเพ่ือนำเสนอเรื่องราว
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ 
และสื่อสาร สื่อความหมายและนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้เกี ่ยวกับจำนวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง  
และเวลาไปใช้ในการกำหนดจำนวนครั้งและท่ากายบริหาร กำหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลา  
ในการแข่งขัน  
  สังคมศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพยากรให้คุ้มค่า และ
การอ่านปฏิทิน การคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและ  
การทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู้เกี ่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื ่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม  เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้การนับจำนวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการนำเสนอข้อมูล 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การแก้ปัญหา (Mathematical problem solving) 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง  
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเปน็ทีม 
6. การอยู่รว่มกับธรรมชาต ิ
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 

1.3 
1.4 

มีความมุมานะในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

2. การสื่อสาร และนำเสนอทางคณิตศาสตร์ (Mathematical communication and presentation) 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจ โดยใช้ 

การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง  
รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์   

1. การจัดการตนเอง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเปน็พลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical reasoning) 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 

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

3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อ่ืนหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 
4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดข้ึนซ้ำ ๆ  

จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้  
2. การคิดขั้นสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 
4.2 ขยายแนวคิดจากข้อสรุปทั่วไป โดยนำไปใช้แก้ปัญหา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  2. การคิดขั้นสูง  

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2
5.3 

ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนในชีวิตจริง 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
6. การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ (Use of aids and tools) 

6.1 ใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวคิดของตนเอง 3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และ
เลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ันที่ 1  

1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

2. อธ ิบายความสัมพันธ ์ของจำนวนนับโดยใช ้การรวม (compose) หร ือการแยก (decompose)  
ของจำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับ  
ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูป 
และร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม     

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ 
และการหาร โดยเชื ่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการ ได้อย่างยืดหยุ่น 
และคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี ่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที ่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม  
อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด  
และเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  

7. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
8. สื ่อสารเกี่ยวกับเง ิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้  

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
9. แก้ปัญหาเกี ่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด 

ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริง  

ผ่านการสังเกตและการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที ่มี  

แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื ่อสาร  

แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ

ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem solving approach)
และการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่าย
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน) รูปเรขาคณิต
และสถิต ิ
 

   
 การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการโดยการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ  ต่อไป 
ในช่วงชั้นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตในบริบทต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
และการลงมือปฏิบัติ ดังนี้  
 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0: เรียนรู้จำนวนเชิงปริมาณและจำนวนเชิงอันดับที่ นับและบอกจำนวน
จากการจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับปริมาณ
หรือขนาดของจำนวน แสดงจำนวนด้วยสิ่งต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์แสดงจำนวน เช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือ แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมจากกิจกรรมการรวม (compose) การแยก 
(decompose) เรียนรู้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักผ่านการแสดงจำนวนด้วยแผ่นตารางร้อย แผ่นตาราง
สิบ และแผ่นตารางหน่วย และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนในเชิงของความหมายและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบจำนวน
ในเชิงสัญลักษณ์ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ   
 การดำเนินการของจำนวน: เรียนรู้ความหมายของการบวกและการลบ การคูณและการหาร โดยเชื่อมโยง
คำพูดหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แสดงการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คำนวณหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายวิธี 
สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การคูณและการหาร และสมบัติต่าง ๆ ของจำนวน หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัด (ความยาว ปริมาตร น้ำหนัก เวลา เงิน) และสถิติ  
 แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำ: เรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปโดยการสังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ของ 
แบบรูปสื่อสารและนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
การซ้ำกันของรูปเรขาคณิตหรือรูปอ่ืน ๆ ในลักษณะสี รูปร่าง หรือขนาด หาจำนวนหรือรูปที่หายไปในแบบรูป และ
สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้เรื่องแบบรูปผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 

1. จำนวนและพีชคณิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน 

เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื ่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับ  

ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและ
ร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม     

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที ่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว          
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิมอย่างมุมานะ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
1. อธิบายสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ 

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

2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 
แสดงจำนวนอย่างมีความหมาย   
 
 

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจำนวนและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกต จำแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ และใช้การจับคู่ 
หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสิ่งของที่ต้องการนับกับตัวนับเพ่ือให้เข้าใจจำนวน
ในเชิงปริมาณ และใช้คำศัพท์พ้ืนฐานอธิบายเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า เยอะกว่า ไม่พอดี  

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

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจำนวนที่มากกว่า 10 มากกว่า 
100 มากกว่า 1,000 เพ่ือนับและบอกจำนวนเชื่อมโยงกับค่าของ 
เลขโดดในหลักต่าง ๆ โดยใช้แผ่นตารางหน่วย แผ่นตารางสิบ  
แผ่นตารางร้อย        
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

 
- ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่นำเรื่องจำนวนไปใช้ 

ทั้งท่ีเป็นจำนวนเชิงปริมาณและจำนวนเชิงอันดับที่ เช่น  
ที่บ้านเลี้ยงไก่ 5 ตัว  ฉันเกิดวันที่ 1 เดือนสิงหาคม  

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

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจำนวน 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 

1. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของ
จำนวนโดยใช้การรวม 
(compose) หรือการแยก 
(decompose) ของจำนวน  
และใช้หลัก ค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลัก เพ่ือเชื่อมโยงความรู ้
เรื่องจำนวนและการดำเนินการ 

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
แสดงการเปรียบเทียบ  

- จัดกิจกรรมการรวม (compose) หรือการแยก (decompose) 
จำนวน โดยแยกสิ่งของเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเขียนความสัมพันธ์ 
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของจำนวน ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนหนึ่ง ๆ 
สามารถเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจำนวน 
ได้หลายแบบ    

                 
- ใช้สื่อแผ่นตารางสิบ แผ่นตารางหน่วย เพ่ือเรียนรู้และบอกค่าของ 

เลขโดดในแต่ละหลักพร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย  
- เปรียบเทียบจำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การจับคู่ 

แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  
และแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ และนำไปใช้ 
ในการเรียงลำดับจำนวน   
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับ  

ที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูป  
และร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป
ของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ทีละเท่า ๆ กัน หรือแบบรูปซ้ำ 
ของจำนวนรูปเรขาคณิต และ 
รูปอื่น ๆ และให้เหตุผลโต้แย้ง 
หรือสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์  

2. สร้างข้อสรุปและขยายแนวคิด 
เพ่ือสร้างแบบรูปและแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

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

- สังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูปจนสามารถสร้างข้อคาดการณ์  
หรือข้อสรุป และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน  
หรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะอ่ืน เช่น ออกแบบลวดลาย 
การปูกระเบื้อง ลายผ้า ธงราว โมบายปลาตะเพียน 

 

     
๔. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  

สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ 
และการหาร โดยเชื ่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่น 
และคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

1. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ที่จะนำการบวก การลบ  
การคูณ และการหารมาใช้ 
ได้อย่างเหมาะสม 

2. หาผลบวก ผลลบ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การบวกและการลบของจำนวน  

 

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

-   ค้นหาวิธีหาผลบวก หาผลลบด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบคำตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและเลือกใช้เครื่องมือช่วย 
ในการคำนวณได้อย่างเหมาะสม เช่น เส้นจำนวน กรอบสิบ     
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. หาผลคูณ ผลหาร ได้อย่าง

คล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การคูณและการหารของจำนวน  

4. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ได้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ
ของจำนวน  

 

 

   
- ค้นหาวิธีหาผลคูณ หาผลหารด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบคำตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารโดยใช้ความสัมพันธ์
ของการคูณและการหารและเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณได้
อย่างเหมาะสม เช่น ตัวนับ แผ่นตาราง เส้นจำนวน ตารางสูตรคูณ   

 
- ค้นหาวิธีหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วยตนเอง 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริงและใช้วิธี 
ของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว และประมาณผลลัพธ์ เช่น กิจกรรม
ตลาดนัดของโรงเรียนโดยเตรียมเงินในการซื้อสินค้า หรือตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าตามเงินที่มี  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๕. แก้ปัญหาเกี ่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที ่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม           

อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ 
ในชีวิตจริง โดยเลือกใช้เครื่องมือ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมช่วย 
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมุมานะ 

 

- สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและใช้กระบวนการ 
หรือยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหาจนสำเร็จ เช่น 
การใช้บาร์โมเดลช่วยในการวิเคราะห์และหาคำตอบ   

 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการช่วยในการแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น โครงการจัดการขยะในโรงเรียน  
บันทึกจำนวนสินค้าที่ขายได้ในสหกรณ์โรงเรียน   

 
เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า            
   การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตในช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
ผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้เครื ่องมือและสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ เพื ่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการแก้ปัญหา  
การสื่อสารและนำเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างข้อสรุปทั่วไปและขยายแนวคิดไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
- จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0    

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



44 
 

-  การดำเนินการของจำนวน    
     ป.1  สร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายของการบวกและการลบผ่านการเชื ่อมโยงกับสถานการณ์  
ในชีวิตจริงโดยยกตัวอย่างสถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบของจำนวนหนึ่งหลัก หยิบจับสิ่งของ  
หรือใช้รูปภาพในการอธิบายและแสดงการบวก และการลบ อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ  
เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ หาผลบวกและหาผลลบของ
จำนวนไม่เกินสองหลักด้วยกลวิธีของตนเองอย่างคล่องแคล่ว วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.2  เน้นขยายแนวคิดเกี่ยวกับการบวกและการลบในวงจำนวนที่มากขึ้นเพื่อหาผลบวกและผลลบของจำนวน 
สองหลัก จำนวนสามหลักอย่างคล่องแคล่วด้วยวิธีของตนเองที่เป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้น เช่น การตั้งบวก การตั้งลบ  
นักเรียนจะได้เริ ่มต้นเรียนรู ้เกี ่ยวกับการคูณและการหารซึ ่งต ่อยอดแนวคิดมาจากการบวกและการลบ  
สร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายของการคูณและการหารผ่านการเชื ่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
โดยยกตัวอย่างสถานการณ์การคูณและสถานการณ์การหารของจำนวนหนึ ่งหลัก ใช้สิ ่งของหรือรูปภาพ 
ในการอธิบายและแสดงการคูณและการหาร อธิบายความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร หาผลคูณและหาผลหารและเศษด้วยกลวิธีของ
ตนเอง วิเคราะห์และแสดงแนวคิดของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.3  เน้นขยายแนวคิดการบวก การลบ การคูณ และการหารในวงจำนวนที่มากขึ้น โดยใช้จำนวนไม่เกิน 
สามหลักในการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหาร และหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนที่เป็นขั้นตอนวิธี
มากขึ้น เช่น การตั้งบวก การตั้งลบ การตั้งคูณ การหารยาว การหารสั้น วิเคราะห์และเขี ยนแสดงวิธีหาคำตอบ 
ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ไม่เกิน 2 ขั้นตอนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
- แบบรูป     

     ในช่วงชั้นนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน และแบบรูปซ้ำของจำนวน  
รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว การเรียนรู้ 
เรื ่องแบบรูปซ้ำจึงเป็นการเพิ่มและพัฒนาสมรรถนะที่เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปและนำไปแก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.1  อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับสี รูปร่าง หรือขนาด เพียงหนึ่งลักษณะ และจัดสิ่งของ  
เพื่อสร้างเป็นแบบรูปซ้ำ และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้น  
หรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์ในแบบรูปเพื่อหาจำนวนหรือรูปที่หายไป  
     ป.2  อธิบายความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแบบรูปซ้ำที่มากกว่าหนึ่งลักษณะ ต่อยอดแนวคิด  
เพ่ือสร้างเป็นแบบรูปอื่น และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวน
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป  ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์และข้อสรุปในแบบรูปเพ่ือหาจำนวน
หรือรูปที่หายไปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
     ป.3  ใช้ความรู้เรื ่องแบบรูปในการสร้างชิ้นงานและออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวและอธิบายแนวคิด  
ด้วยภาษาของตนเอง เช่น การปูกระเบื้อง การทำป้ายนิเทศ  การร้อยลูกปัด  ท่ากายบริหาร   
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  ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้มีโอกาสสำรวจสิ่งรอบตัว และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด และ
รู ้จักหน่วยของการวัด การจัดกิจกรรมเกี ่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรนั ้นอาจเริ ่มจากการสร้าง  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ของสิ่งรอบตัว ปฏิบัติกิจกรรม
การวัดโดยใช้สิ ่งรอบตัวเป็นหน่วยที ่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจากนั้นเชื่อมโยงสู่การวัดโดยใช้เครื่องวัดที ่มีหน่วย
มาตรฐานนักเรียนควรได้ฝึกการใช้เครื่องวัดที่ถูกต้องเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
สื่อสารบอกขนาด ปริมาณ ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้อาจมีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนคาดคะเน
ความยาว น้ำหนัก และปริมาตรโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคยและใช้ความรู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน 
  การจัดกิจกรรมเรื่องเวลาควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสำรวจนาฬิกาและปฏิทิน สื่อสารเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา โดยเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเวลา และวันที่สำคัญของตนเองหรือในท้องถิ่น 
มีประสบการณ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 
  การจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเงินเน้นพัฒนาความสามารถในการใช้เงินในชีวิตประจำวันโดยบอก อ่าน 
เขียนและแสดงจำนวนเงินเปรียบเทียบจำนวนเงิน การแลกเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเก่ียวกับเงินในบริบทใกล้ตัวได้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๖. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที ่เกี ่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด  

และเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
๗. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
๘. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลาย

หรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

๖. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี ่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด  
และเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

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

มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร 
กิโลเมตร 

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

 

2. การวัด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

- หน่วยวัดน้ำหนัก ได้แก่ กรัม 
ขีด กิโลกรัม 

- หน่วยวัดปริมาตร ได้แก่ 
มิลลิลิตร ลิตร ถ้วยตวง  
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ 

2. ให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องวัด
ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร  
- วัดความยาว โดยใช้ไม้บรรทัด 

ไม้เมตร สายวัดตัว หรือสายวัด
ชนิดตลับ  

- วัดน้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่ง
สองแขน เครื่องชั่งสปริง  
เครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้
เข็มและแบบดิจิทัล 

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

3. เปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร/ ความจุ โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด 

4. คาดคะเนความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร โดยการเทียบเคียงกับ
เกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย    
- คาดคะเนความยาวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  
- คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 
- คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร 
 

- สำรวจ โดยทดลองยกสิ่งต่าง ๆ  และใช้คำศัพท์พ้ืนฐานอธิบายเกี่ยวกับ
น้ำหนัก เช่น  หนัก เบา จากนั้นเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง
โดยใช้เครื่องชั่งสองแขน โดยใช้คำศัพท์พ้ืนฐาน เช่น หนักกว่า เบากว่า 
หนักเท่ากัน 

    
- สังเกตระดับของของเหลวและใช้คำศัพท์อธิบายเกี่ยวกับปริมาตร เช่น  

เต็มแก้ว ครึ่งแก้ว จากนั้นเปรียบเทียบปริมาตรโดยตรงจากการสังเกต
ระดับของของเหลวในภาชนะ 2 ภาชนะแบบเดียวกัน 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก ปริมาตร  
ที่ไม่สามารถนำสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบได้โดยตรง เช่น ความยาว 
และความกว้างของโต๊ะ สิ่งของที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน ของเหลว 
ที่อยู่ในภาชนะที่มีรูปร่างต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัดที่มีหน่วย
เดียวกันเพ่ือนำผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน   

- วัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร/ความจุ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้สิ่งรอบตัว
เป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น   
 ใช้หลอดดูดน้ำ ลวดเสียบกระดาษ ที่ยาวเท่ากัน เป็นหน่วยวัดความยาว 

 
 ใช้ลูกแก้ว หรือบล็อคไม้ที่มีน้ำหนักเท่ากัน เป็นหน่วยวัดน้ำหนัก  

โดยใช้เครื่องชั่งสองแขน 

 
 ใช้แก้วน้ำ หรือขวดน้ำ เป็นหน่วยวัดปริมาตร 

      
และสังเกตว่าการวัดสิ่งเดียวกันถ้าใช้หน่วยต่างกันจะทำให้ความยาว 
น้ำหนัก หรือปริมาตรที่วัดได้ไม่ตรงกัน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องวัด 
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 และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เช่น เซนติเมตร กิโลกรัม ลิตร เพ่ือให้สื่อสาร
ได้ตรงกัน 

- ใช้เครื่องวัดเพ่ือบอกความยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร/ ความจุ 
พร้อมทั้งเลือกเครื่องวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งที่จะวัด  
โดยอาจสอดแทรกการใช้เครื่องวัดดิจิทัล 

- เปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตรของ 
สิ่งต่าง ๆ ความจุของภาชนะ ที่มีหน่วยต่างกันโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วย เช่น 
 เชือกยาว 203 เซนติเมตร ริบบิ้นยาว 20 เมตร 3 เซนติเมตร  

สิ่งใดยาวกว่า หรือยาวเท่ากัน 
 นมในกล่องมีปริมาตร 1 ลิตร 450 มิลลิลิตร กับ นมในขวดมีปริมาตร  
   1,500 มิลลิลิตร นมในภาชนะใดมีปริมาตรมากกว่า 
 น้ำตาลทรายแดง 3 ขีด กับน้ำตาลทรายขาว 280 กรัม อะไรหนักกว่า 

- คาดคะเนความยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 
โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย และให้เหตุผลประกอบ 
การคาดคะเนแล้วตรวจสอบการคาดคะเนโดยการวัดจริง 
 คาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โดยเทียบเคียงกับ 
   ความยาว หรือความสูงที่คุ้นเคย เช่น ความยาว 30 เซนติเมตร  
   (ประมาณ 1 ไม้บรรทัด) ความยาว 1 เมตร (ประมาณ 1 ไม้เมตร)  
   ความสูงของตนเอง ระยะหนึ่งก้าวของตนเอง 
 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม โดยเทียบเคียงกับน้ำหนัก 1 กิโลกรัม

ที่คุ้นเคย เช่น ถุงข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม 
 คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร โดยเทียบเทียบกับปริมาตร/ ความจุ 

ที่คุ้นเคย เช่น ขวดน้ำความจุ 1 ลิตร แก้วน้ำความจุ 200 มิลลิลิตร 
๗. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
1. บอกเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม 

และนาฬิกาแบบดิจิทัล  
เป็นนาฬิกากับนาที  และเขียน
แสดงเวลาโดยใช้มหัพภาค หรือใช้
ทวิภาค โดยเชื่อมโยงความรู้
เกี่ยวกับจำนวนได้อย่างถูกต้อง 

 

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

- สำรวจนาฬิกาแบบเข็มและสังเกตการเคลื่อนที่ของเข็มยาวและเข็มสั้น 
และสำรวจนาฬิกาแบบดิจิทัลโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตัวเลข  
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2. บอกระยะเวลา โดยใช้คำศัพท์ 
นาที ชั่วโมง และความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลาในหนึ่งวัน 
ได้อย่างถูกต้อง 

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

4. บอกระยะเวลา ใช้คำศัพท์  
วัน สัปดาห ์เดือน ปี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

                
 

- พัฒนาความรู้สึกเชิงระยะเวลาผ่านกิจกรรมเพ่ือให้รับรู้ว่า 1 นาที 
นานแค่ไหน ทำอะไรได้บ้าง เช่น เคาะจังหวะได้กี่ครั้ง วาดรูปวงกลม 
ได้กี่อัน หรือวิ่งระยะสั้นใช้เวลากี่นาที  

- อ่านและบอกเวลาจากนาฬิกา หมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กำหนด และ
เชื่อมโยงกับภาษาที่ใช้บอกเวลาในท้องถิ่น 

- เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาและการเขียนแสดงเวลาในชีวิตจริง 
เช่น บอกเวลาขณะเกิดเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ อ่านป้ายแสดง
เวลา 

- ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น หน้าปัดนาฬิกา เส้นแสดงเวลา เพ่ือบอก
เวลา ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนๆ ในการบันทึกผลที่เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
เช่น อ่านและเขียนบันทึกประจำวัน ระยะเวลาในการละลายของสาร 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง 

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

- สำรวจปฏิทิน สังเกตชื่อวัน วันที่ เดือน ปี และสร้างข้อสรุป เช่น  
จำนวนวันในเดือนที่ลงท้ายด้วย ยน หรือคม มี 30 หรือ 31 วัน 
ตามลำดับ 

                       
 
- อ่านและบอกวันที่ของวันสำคัญต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว และสังคม 

จากปฏิทิน 
- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยชื่อวัน วันที่ 

เดือน ปี หรือแนะนำการใช้ในชีวิตจริง เช่น วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 
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-   อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา วัน เดือน ปี ชั่วโมง 

นาที 
๘. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๑. บอกและแสดงจำนวนเงินจากเงิน

เหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ  
โดยบอกเป็นบาท เป็นสตางค์ 
หรือเป็นบาทและสตางค์  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
หลากหลายวิธีและคล่องแคล่ว   

๒. แลกเงินเหรียญและธนบัตร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้หลากหลายวิธี  

๓. อ่านและเขียนแสดงจำนวนเงิน
แบบใช้จุดในสถานการณ์ต่าง ๆ    

๔. เปรียบเทียบจำนวนเงิน 
โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  

 

- สำรวจเงินเหรียญและธนบัตร สังเกตลักษณะ จำแนกเงินตามเกณฑ์ 
ของตนเอง บอกชนิดและมูลค่าของเงินแต่ละชนิด อภิปรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเงินบาทและสตางค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าของเงินธนบัตรและเงินเหรียญแต่ละชนิด เช่น  

     ธนบัตร 20 บาท 5 ฉบับ มีค่าเท่ากับธนบัตร 100 บาท 1 ฉบับ   
 เหรียญ 10 บาท 5 เหรียญ มีค่าเท่ากับธนบัตร 50 บาท 1 ฉบับ   

- ระบุจำนวนเงินแต่ละชนิด และบอกจำนวนเงินทั้งหมด โดยบอกเป็น
บาทและสตางค์ แลกเงินและแสดงเงินตามสถานการณ์ท่ีกำหนด เช่น  
ซื้อสินค้าราคา 119 บาท จะหยิบเงินให้พอดีกับราคาสินค้าได้แบบใดบ้าง 
หรือต้องการแลกเงิน 500 บาท สามารถแลกเงินได้แบบใดบ้าง 

- อ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด ผ่านกิจกรรม การซื้อขายสินค้า  
โดยอ่านและจ่ายเงินตามราคาสินค้าจากป้าย เช่น ป้ายแสดงราคาสินค้า
12.50 บาท และเขียนป้ายแสดงราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 25 บาท 
75 สตางค์ เขียนป้ายแสดงสินค้าได้เป็น 25.75 บาท  

- บอกจำนวนเงิน และเปรียบเทียบจำนวนเงิน โดยใช้สถานการณ์ เช่น  
เงินในกระปุกออมสินของกลุ่มใด มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือ
เปรียบเทียบราคาสินค้าจากป้ายแสดงราคา 

๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลาย
หรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
น้ำหนัก ปริมาตรในชีวิตจริง 
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ  

 

- แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก ปริมาตร/ ความจุ  
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด จากตัวอย่างในสถานการณ์ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น  
 เส้นทางท่ีมีระยะทางน้อยที่สุดที่สามารถเดินทางจากสถานที่หนึ่ง 
   ไปยังสถานที่หนึ่ง 
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2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ 

3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมุมานะ  

 หาปริมาตรของน้ำเมื่อมีเครื่องวัดปริมาตรจำกัดเพียงบางชนิด หรือ 
   สร้างเครื่องวัดด้วยตนเอง 

 ใช้การชั่ง หรือการตวง เพ่ือเตรียมเครื่องปรุง และวัตถุดิบประกอบ
อาหาร 

                    
- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในการนำความรู้เกี่ยวกับการวัด การเปรียบเทียบ 

และการคาดคะเนไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิต เช่น  
 วัดความสูงของต้นไม้ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต   
 คาดคะเนความยาว ความสูงของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือจัดสิ่งของนั้นไว้ 
   ในบริเวณที่ต้องการ 

 ชั่ง ตวงสิ่งต่าง ๆ ในการทดลอง หรือทำโครงงาน 

- มองเห็นสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง สำรวจปัญหา และ 
ลงมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา (เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
ระยะเวลา) เปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยเวลา จากตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ตาราง
รายการโทรทัศน์  ป้ายประกาศ ตารางเดินรถไฟ 

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

- เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ โดยออกแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้าและบริการ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด ในช่วงชั้นที่ 1 เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การวัดโดยใช้เครื่องวัด และสามารถเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน  
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะการสื่อสาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิต 
- การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร   

      ในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิดเกี ่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบ  
โดยใช้คำศัพท์พ้ืนฐาน วัดและบอกผลการวัดโดยใช้สิ่งรอบตัวเป็นเครื่องวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เชื่อมโยงสู่การวัด
โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน ให้นักเรียนฝึกทักษะการวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน ดังนี้  
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      ความยาว   ป.1: เมตรและเซนติเมตร ป.2: เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร ป.3: เซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร (และบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตร) 

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

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

      ในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงิน รู้จักหน่วยของเงิน ค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิด 
สามารถใช้เงินเหรียญและธนบัตรจำลองแสดงจำนวนเงิน หรือแลกเงินตามที่กำหนด อ่านและเขียนแสดง  
จำนวนเงินในบริบทต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบจำนวนเงินและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับเงิน   
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยบาท และสตางค์  โดยการจัดประสบการณ์ให้อยู่ที่ความพร้อมของนักเรียนและ
บริบท 

 

  
 ในช่วงชั ้นที ่ 1 นักเร ียนควรได้เร ียนรู ้ล ักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิต ิ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมสำรวจลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อรับรู้ลักษณะสำคัญ 
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม นักเรียนอาจนำประสบการณ์จากช่วงปฐมวัย
หรือใช้คำอธิบายลักษณะของสิ่งของรอบตัวมาใช้สื ่อสาร นำไปสู่การระบุหรือเรียกชื่อรูปเรขาคณิตแต่ละ ชนิด 
ด้วยคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์  

 
 

3. รูปเรขาคณิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ ่งของ สิ ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีว ิตจริง   

ผ่านการสังเกตและการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ ร ูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที ่มี  

แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอยา่งสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริง  

ผ่านการสังเกตและการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที ่มี  

แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
1. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการจำแนก

และบอกลักษณะของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย  

2. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการจำแนก
และบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 
วงกลม และวงรี 

3. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอก
ลักษณะรูปที่มีแกนสมมาตรและ
รูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 

4. ใช้รูปเรขาคณิตในการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน 

 
 

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

                 
 

- วาดรูปตามขอบของสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหลาย
เหลี่ยม วงกลม วงรี สังเกตลักษณะและจำแนกรูปร่างตามเกณฑ์ 
ของตนเอง เช่น ด้าน ขอบ มุม แล้วร่วมกันสรุปลักษณะและบอกชื่อ
รูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ  

- เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปหรือกระดาษจุด  
- จัดกิจกรรมการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เชือกร้อยหลอดดูดน้ำ 

หรือลวดกำมะหยี่ขดเป็นรูปหลายเหลี่ยม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 - สำรวจรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรโดยทดลอง 

พับกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติหรือรูปอ่ืน ๆ อภิปรายและร่วมกัน
สรุปลักษณะของรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตร  พร้อมหา
จำนวนแกนสมมาตร  

- วาดรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรบนกระดาษจุด เมื่อกำหนด
แกนสมมาตรและรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรให้ 

- ใช้รูปเรขาคณิตและความรู้เรื่องแกนสมมาตรในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
เช่น การออกแบบลวดลาย ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้  
 

       
 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิต นักเรียนจะได้เรียนรู้และสร้างข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของ 
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติผ่านการสำรวจ การสังเกต การทดลอง การสัมผัสจากสื่อของจริง  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการสื่อสาร การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์  
   ป.1  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม ยอดแหลม กลิ้งได้ วางซ้อนกันได้ เลื่อนได้ 
และวาดรูปตามขอบของสิ่งของและตามแบบของรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี สำรวจ สังเกต
ลักษณะ จำแนกตามเกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน มุม ขอบ และร่วมอภิปรายสรุปลักษณะ พร้อมบอกชื่อ  
รูปเรขาคณิตสองมิติ     
   ป.2  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติเพ่ิมเติมจากชั้น ป.1 ได้แก่ รูปหลายเหลี่ยม 
เช่น รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยมและรูปสิบเหลี่ยม และได้มีโอกาส
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและสร้างชิ้นงานโดยใช้แบบของรูป กระดาษจุด หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่าย  
   ป.3  นักเรียนได้ค้นหาลักษณะสำคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติเพิ่มเติมจากชั้น  ป.2 ได้แก่ รูปที่มีแกนสมมาตร
และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ และได้สำรวจรูปอื่น ๆ ที่อยู่ในชีวิตจริง สร้างข้อค้นพบ  
ด้วยภาษา ของตนเองเกี่ยวกับแกนสมมาตร รูปที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร สร้างชิ้นงาน หรือ 
งานประดิษฐ์ จากรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและความรู้เรื่องแกนสมมาตร เช่น ลวดลายในชิ้นงาน
ศิลปะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ป้ายร้านค้า บอร์ดนิทรรศการ ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้  
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 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
โดยสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่สนใจ ตั้งคำถาม เก็บและรวบรวมข้อมูล จัดกระทำและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่ง่ายต่อการแปลความหมาย ให้เหตุผลเลือกวิธีและเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับจำนวน 
และการดำเนินการของจำนวนมาใช้ในการสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิและตาราง 
ทางเดียวเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื ่อสาร  

แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ

ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร  

แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
1. จัดการข้อมูลในชีวิตจริง และ

นำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
รูปภาพ หรือตารางทางเดียว  

2. สื่อสาร แปลความหมายของ
ข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูล สังเกตข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นในการจำแนกจัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ 
จากนั้นร่วมกันนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย แผนภูมิ
รูปภาพที่มีข้อกำหนด แผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว  
 

      
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะสำคัญ 

ของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว  
- อ่านข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  

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

- วิเคราะห์เลือกข้อมูลที่จำเป็นจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือ
ตารางทางเดียวมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เลือกวิธีการและลงมือแก้ปัญหา ตรวจสอบ 

4. สถิติ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 และสรุปคำตอบของสถานการณ์ปัญหา เช่น ใช้ข้อมูลจำนวนคนซ้ือ

สินค้าชนิดต่าง ๆ ในร้านสหกรณ์โรงเรียนใน 1 สัปดาห์ เพ่ือตัดสินใจ
ซื้อสินค้ามาขายในสัปดาห์ถัดไป 

- ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจำกัดของการนำเสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว 

13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน
ของตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 

1. ตั้งคำถามจากประเด็นปัญหา 
ที่สนใจ เก็บรวบรวมและจำแนก
ข้อมูล เลือกวิธีการและนำเสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูล  
แปลความหมายข้อมูล 
และใช้ข้อมูลแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
 
 

- สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตั้งคำถาม หรือข้อสงสัยจากประเด็นปัญหาที่
สนใจ ระดมความคิดเห็น เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  

- มีประสบการณ์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงด้วย
การสอบถาม การสังเกต การทดลอง หรือข้อมูลที่สืบค้น 
ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บันทึกและจำแนกจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเกณฑ์
ที่สร้างขึ้น 

- พิจารณาข้อมูล เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล และใช้เครื่องมือพื้นฐาน
หรือเครื่องมือดิจิทัลนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่ง 
หรือตารางทางเดียว  

- แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือตอบคำถามจากประเด็น
ปัญหาที่สนใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัว 

- เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางสถิติไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
จำนวนขยะประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   การจ ัดการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร ์เร ื ่องสถิต ิในช ่วงช ั ้นที ่  1 นักเร ียนจะได ้เร ียนร ู ้กระบวนการทางสถ ิติ  
ผ่านการแก้ปัญหา จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีว ิตจริงและการลงมือปฏิบัติเพื ่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 
ในด้านการแก้ปัญหา การสื ่อสารและนำเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และการใช้เครื ่องมือ 
ในการเรียนรู้        
   ป.1  เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่ให้ข้อมูล เก็บข้อมูล และ 
รวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เช่น การสอบถาม การสังเกต จากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัว บันทึกข้อมูล 
ที่เก็บได้ด้วยรอยขีด แสดงความคิดเห็นของตนเองในการจำแนก จัดกลุ่ม และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
ที่มีข้อกำหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย และนักเรียนสามารถสื ่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเอง 
และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนดเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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   ป.2  ยังคงให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู ้ช ่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู ้ แต่ในชั ้นนี ้นักเร ียน  
ได้ตั้งคำถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัวด้วยตนเองและได้เรียนรู้วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น เช่น 
การทดลอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ 
ที่มีข้อกำหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย และแผนภูมิแท่ง พร้อมให้เหตุผล และ
นักเรียนสามารถสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อกำหนด 
และแผนภูมิแท่งเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   ป.3  นักเรียนมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสถิติเพื ่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัวผ่านการทำงาน  
เป็นทีม เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลที ่เหมาะสม ใช้เครื ่องมือพื ้นฐาน หรือเครื ่องมือดิจิทัลนำเสนอข้อมูล  
ด้วยแผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว และสามารถสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูล
จากแผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เพ่ือตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที ่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที ่ส ุดภาษาหนึ ่งและมีความสำคัญ  
เป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตน เอง การแสวงหาความรู้ 
เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ฟัง พูดเพ่ือการสื่อสาร 2) อ่านเพ่ือความเข้าใจ          
3) เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก และ 4) ใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 สมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการ
กันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 9 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 9 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือสำหรับ 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ  
ยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดี  
กับผู ้อื ่น โดยเฉพาะเมื ่อทำงานร่วมกัน อันนำไปสู ่สัมพันธภาพที่ดีร ะหว่างกัน ผู ้เรียนภาษาอังกฤษจะได้รับ 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว พร้อม ๆ กับ
แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับแรงเสริมและกำลังใจ
จากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคย และความมั่นใจในการฝึก
สนทนา โต้ตอบ และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 จุดเน้นการพัฒนา (ช่วงช้ันที่ 1)  
 ในช่วงช้ันที่ 1 ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในแง่มุม/ มิติต่าง ๆ  ได้แก่  
 1) รู้คำศัพท์ที่พบบ่อย ๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 2) เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผู้พูด/ คู่สนทนาได้ ในการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก โดยใช้ประโยคง่าย ๆ 
 3) ให้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลี ที่สั้นและง่าย หรือใช้ประโยคพ้ืนฐานได้  
 4) เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยคสั้น ๆ รวมไปถึงคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ ในสถานการณ์ที ่คุ ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น  
ทั้งในการพูดและการเขียน 
 5) สามารถใช้คำศัพท์ วลีสั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารและ
บรรยายข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน สิ่งของพ้ืนฐาน กิจวัตรประจำวัน ฯลฯ  
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 การนำไปใช้ในชีวิตจริง    
 นักเรียนได้ใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง 
ได้สร ้างความรู ้ ฝ ึกทักษะ และเกิดเจตคติที ่ด ีต ่อภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์ และบริบทในชีว ิตจริง  
ผ่านกระบวนการทำงาน สื ่อ และแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัย  นอกจากนี้ นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น วิชาต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้  
  ภาษาไทย เรียนรู้การสะกดคำ คำศัพท์ การสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 
ความคิด และแสดงความรู้สึก 
  คณิตศาสตร์ รู้และใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเลข (เช่น นับจำนวน บอกเวลา ถามราคาสิ่งของ) สามารถ
สื ่อสารเกี ่ยวกับเวลา/ ระยะเวลา เกี ่ยวกับเงินได้  โดยเชื ่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และประยุกต์ใช้ 
ในเหตุการณ์/ สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง  ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
สถานการณ์ในชีวิตจริง ผ่านการสังเกตและการสร้างรูปร่าง รวมทั้งสามารถแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  ศิลปะ  สามารถนำเสนอ/บรรยายภาพโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วลีสั ้น ๆ และสำนวนง่ายๆ 
(บรรยายข้อมูล สี ขนาด ลักษณะสิ่งของ ผู้คน ใกล้ตัว ฯลฯ) สร้างสรรค์ชิ้นงานภาษาอังกฤษโดยใช้ศิลปะ และ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านดนตรี  
  สุขศึกษาและพลศึกษา รู้ เข้าใจ และใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเกม การละเล่นพื้นเมือง การออกกำลังกาย 
การเล่นกีฬา การสร้างนิสัย และการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจภาษา  
ที่บรรยายและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ (เช่น กระโดด วิ่ง ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร ฯลฯ) สามารถอ่านและตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึก และสรุปข้อมูล ตลอดจนสามารถใช้ภาษา 
เพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรมได้ 
  สังคมศึกษา รู้ เข้าใจ และใช้คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับผู้คน ประวัติ  ความเป็นมาและวิถีชีวิต 
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน สามารถตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล บันทึก และสรุปข้อมูล ตลอดจนสามารถ 
ใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวที่ตนสนใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ รู้ เข้าใจ และใช้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับข้อมูล/ กระบวนการ/
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ธรรมชาติรอบตัว ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สามารถอธิบายและ  
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้  
 
* หมายเหต ุได้ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็นพื้นฐาน เพื่อความชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการจัด 

การเรียนการสอน ช่วยให้ครูวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ตามกรอบ CEFR และ FRELE-TH 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 

1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ  
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 

1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 
 
 

1.3 

ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลี 
ที่สั้นและง่าย หรือใช้ประโยคพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
ใช้คำศัพท์ วลีสั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือสื่อสารและ
บรรยายข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ 

ในสถานการณ์ ใกล้ตัวจากสื่อที่หลากหลายแล้วปฏิบัติตาม 
ได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
๖. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 อ่านบทความสั้นๆ ง่ายๆ เพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 

3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพ่ือนำเสนอข้อมูล แสดงความคิด ความรู้สึก 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เขียนคำศัพท์ วลี และประโยคสั้น ๆ ที่ตนเองสนใจ จากสื่อ  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.1 สนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้วลี ประโยคง่ายๆ ร่วมกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์ 
ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
   และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1  

1. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมาย อ่านกลุ่มคำภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน โดย
ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั้น ๆ และง่าย ๆ เกี่ยวกับ
เรื ่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื ่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตาม 
ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ จากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย             
เพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

4. อ่านประโยคคำสั่ง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องสั้น การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม 
6. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล           

ตามกาลเทศะ 
7. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
9. เลือกใช้สื ่อ เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาที่สะท้อนการเรียนรู ้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง            

อย่างเหมาะสม 
 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมาย อ่านกลุ่มคำภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  

โดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั ้น ๆ และง่าย ๆ    

เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติ    
ตามได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ จากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
-  ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ

บอกความหมายของคำ เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 
ได้อย่างถูกต้อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
-  บอกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านการเรียนรู้จากสื่อ วีดิทัศน์  

รูปภาพ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงที่มี  
คำศัพท์และกลุ่มคำของร่างกายให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียน 

1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
-  อ่านออกเสียงคำศัพท์และอ่านกลุ่มคำ 

ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับตนเอง   
ครอบครัว และโรงเรียน 

ร้องตามเพลง โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 
เมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้ว เริ่มให้ทำ  
“กิจกรรม My body” โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนจากนั้น 
ให้นักเรียนนำสติ๊กเกอร์สีต่าง ๆ แปะไปยังอวัยวะในร่างกายของ  
ตนเองที่อยากให้เพื่อนทาย จากนั้นให้เพ่ือนตอบว่า อวัยวะนั้น  
เรียกว่าอะไร โดยเป็นคำศัพท์ง่าย ๆ พร้อมสอนการออกเสียงของ  
คำศัพท์และกลุ่มคำนั้นให้ถูกต้อง เช่น head, eyes, shoulder  
arm, knee, nose, big eyes, long arms, black hair เปน็ต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
-  บอกสมาชิกครอบครัวของตนเองจากรูปภาพของครอบครัว หรือ  

แผนภูมิภาพเก่ียวกับครอบครัว เช่น ให้นักเรียนฟังนิทานเกี่ยวกับ  
สมาชิกในครอบครัว ฝึกออกเสียงคำศัพท์และกลุ่มคำเก่ียวกับ  
สมาชิกในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนทำ “กิจกรรม My   
lovely family” โดยนำรูปภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเอง   
ที่เตรียมมา วางในตำแหน่งต่าง ๆ ในแผนภูมิคำศัพท์และกลุ่มคำ  
ที่เก่ียวข้องกับสมาชิกในครอบครัว เช่น father, mother,   
brother, sister, son, daughter, older brother, younger  

   sister พร้อมทั้งให้ออกเสียงให้ถูกต้อง 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- บอกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและโรงเรียน เช่น ให้ฟัง

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องเรียนแบบง่าย โดยครูเน้น
การออกเสียงคำศัพท์และกลุ่มคำเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น 
board, book, desk, paper, pencil, table, chair, computer,  
big book, long table, red chair เป็นต้น จากนั้นทำกิจกรรม 
โดยคุณครูเตรียมรูปภาพอุปกรณ์ในห้องเรียนใส่ไว้ในกล่อง  
และให้นักเรียนสุ่มหยิบรูปภาพและบอกคำศัพท์ของรูปภาพ 
โดยออกเสียงให้ถูกต้อง 

1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลีที่สั้นและง่าย หรือใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและม่ันใจ 

-  ฟัง พูด ข้อมูลของตนเอง ครอบครัว  
เพ่ือน โดยใช้คำศัพท์และประโยค  
อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมและ  
มั่นใจ 

 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
กิจกรรม My Family   
-  ครูให้นักเรียนนำรูปถ่ายของตนเองกับสมาชิกในครอบครัวมาคนละ

หนึ่งรูป (ครูพิจารณาความเหมาะสม กรณีนักเรียนบางคน 
อาจไม่สะดวกในการจัดหา หรืออาจจะไม่มีภาพครอบครัว  
ครูควรชี้แจงนักเรียนว่าสามารถนำรูปที่นักเรียนชอบจากหนังสือ 
หรือภาพทั่วไปที่เป็นครอบครัวมาใช้แทนได้)  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
-  นำเสนอข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร  

ผลไม้ สัตว์เลี้ยงหรือสีที่ตนเองสนใจ 
-  สนทนา โต้ตอบ และปฏิบัติ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสิ่งที่ตนเองสนใจ 
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นักเรียนแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตนเอง หรือภาพ 
ที่นักเรียนเตรียมมาให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนฟังว่ามีใครบ้าง  
เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ เช่น This is my father./ This is 
my mother./ This is my brother. / This is my sister. 

-  ครูสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนฟัง 
อีกหนึ่งครั้ง พร้อมสุ่มถามคำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว 
อีกครั้ง  

-  ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนวาดภาพและ ระบายสีสมาชิก 
ในครอบครัวพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ที่แสดงถึงสมาชิกในครอบครัว   
เช่น father, mother, brother, sister 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
กิจกรรม My favorite fruit.  
-  ครูให้นักเรียนนำผลไม้ท่ีตนเองชอบมาคนละหนึ่งชนิด 

หรือนำรูปภาพผลไม้ที่นักเรียนชอบมาหากนักเรียนไม่สะดวก 
ในการจัดหาเพ่ือแนะนำให้เพ่ือน ๆ ในห้องรู้จัก ต่อจากนั้น 
ครูให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ที่นำมา 
เป็นภาษาอังกฤษและบอกสีของผลไม้นั้น ๆ ด้วยประโยคอย่างง่าย 
เช่น This is an apple./ It is red.  

-  ครูสรุปคำศัพท์ต่าง ๆ จากผลไม้ที่นักเรียนนำมา และให้นักเรียน 
ฝึกออกเสียงตาม พร้อมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของผลไม้ชนิดต่าง ๆ  
เป็นความรู้เพิ่มเติม 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
กิจกรรม You know me and I know you  
-  ครูให้นักเรียนดูหรือฟังบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 

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

- ครูให้นักเรียนสลับเป็นทั้งผู้ถามและผู้ตอบและเปลี่ยนไปถาม 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความชอบส่วนตัวกัน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.3 ใช้คำศัพท์ วลีสั ้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  

กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
-  ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล  

เหตุการณ์ สถานการณ์ใกล้ตัว 
โดยเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย  
ในการตอบคำถาม 

-  ฟัง อ่าน และดู เรื่องราวสั้น ๆ  
บทสนทนาหรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ 
วีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา และ 
ตอบคำถามได้ 

-  ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
จากการฟัง อ่าน และดูด้วยประโยค 
อย่างง่ายจากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน  
เรื่องสั้น โฆษณา ได้อย่างเหมาะสม 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
-  ครูใช้ลักษณะการตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ กิจกรรม  

เกม Who am I?  
-  ครูพูดประโยคให้นักเรียนฟัง แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ

เกี่ยวกับประโยค ตัวอย่างเช่น  
   I look after sick people. I work in the hospital. Who am I? 
   I help a doctor. I work in the hospital. Who am I? 
   I sleep in the hospital. I have a flu. Who am I? 
- ครูขึ้นคำศัพท์บนกระดานในหมวดอาชีพ ครูอ่านออกเสียง 

และให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นครูติดแผ่นภาพอาชีพ 
บนกระดานและแจกคำศัพท์ให้นักเรียนนำไปจับคู่ภาพให้ตรงกัน
และให้นักเรียนแต่งประโยคง่าย ๆ จากบุคคลที่นักเรียนเลือก 
ให้เพ่ือนในชั้นเรียนทาย ครูสรุปกิจกรรมพร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์
อีกครั้ง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
-  ครูเปิดนิทานสั้น ๆ ให้นักเรียนดู อย่างน้อย 2 รอบ จากนั้น 

ตั้งคำถามจากเนื้อเรื่องโดยใช้ประโยคอย่างง่าย Wh - Questions
ตัวอย่าง นิทานเรื่องเต่ากับกระต่าย 
Who is the winner? / Where does this story take place?/ 
What are they doing? 

- ครูเขียนประโยคคำถาม และให้นักเรียนตอบคำถาม โดยยังไม่เฉลย
คำตอบโดยเขียนคำตอบไว้บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนชม 
วีดิทัศน์อีกครั้ง พร้อมเฉลยคำตอบ ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป
ข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
-  ครูเปิดการ์ตูนที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนให้ชมในห้องเรียน 
-  ครูถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากตัวละคร 

ที่ครูชื่นชอบ ให้นักเรียนฟังโดยเขียนข้อมูลบนกระดาน เช่น  
I love Doraemon because he is kind.  

-  ครูให้นักเรียนเลือกตัวละครหรือเหตุการณ์ที่นักเรียนชอบ 
พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้นักเรียน
วาดภาพตัวละครที่นักเรียนชอบ พร้อมบอกความประทับใจ 
เป็นประโยคสั้น ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
4. อ่านประโยคคำสั่ง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องสั้น การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจากสื่อที่หลากหลายแล้ว

ปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
-  อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

เพ่ือน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
-  สร้างประโยคอย่างง่ายจากการอ่าน  

นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา เพ่ือโต้ตอบ  
สื่อความหมายและปฏิบัติตาม 
ได้อย่างเหมาะสม 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- อ่านออกเสียงประโยคแนะนำตนเองของชาวต่างชาติกับของไทย 

ผ่านการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ และบัตรคำที่มีรูปภาพประกอบ 
ยกตัวอย่างเช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงที่มีประโยคคำทักทาย  
และประโยคแนะนำตัวให้ได้เรียนได้ชม จากนั้นให้นักเรียน 
อ่านออกเสียง หรือร้องเพลงตาม โดยเน้นการอ่านออกเสียง 
ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแล้ว เริ่มให้ทำ
กิจกรรม “Introducing Yourself” โดยให้นักเรียนเขียน
ประโยคแนะนำตนเองลงในสมุด จากนั้นออกมาอ่านประโยค
แนะนำตนเองหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือน ๆ ฟัง ยกตัวอย่างประโยค
แนะนำตนเอง เช่น My name is Kitidetch Mana.  
My nickname is Tangmo. I am eight years old. I am 
studying in grade 3 at ABC school. I live with my 
parents in Ubon Ratchathani. My father’s name is 
Somsak Mana. My mother’s name is Siripa Mana.  
My best friend’s name is Pannipa Songsang.  
Her nickname is Pang. My favorite subject is English.  
My hobby is drawing pictures. เป็นต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- อ่านประโยคแนะนำตัวของตัวละครจากเรื่องสั้นที่เป็นวีดิทัศน์ 

หรือครูแสดงเรื่องสั้นให้นักเรียนได้ชม ฝึกอ่านออกเสียงประโยค
แนะนำตัวของแต่ละตัวละครที่อยู่ในวิดีโอ จากนั้นให้นักเรียนทำ 
“กิจกรรม Lucky Box” โดยคุณครูนำฉลากที่มีประโยคแนะนำ
ตัวของแต่ละตัวละครไปรวมกันไว้ในกล่อง จากนั้นให้นักเรียน 
แต่ละคนเดินออกมาจับฉลากแล้วอ่านประโยคแนะนำตัวของ 
ตัวละคร หรือแสดงบทบาทสมมติที่นักเรียนจับฉลากได้ เช่น  
Her name is Supitcha. Her nickname is Tonhom.  
She is eight years old. เปน็ต้น 

 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
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 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 

- สร้างประโยค My name is… / Her/His name is… / He/ She 
is…years old. จากการดูนิทานหรือเรื่องสั้นในวีดิทัศน์ โดยครูเน้น
การอ่านออกเสียงโครงสร้างประโยค จากนั้นทำกิจกรรม “เรียงคำ 
สร้างประโยค” โดยการนำ flashcards มาเรียงให้ถูกต้องตาม
โครงสร้าง หรือให้นักเรียนยืนถือ flashcard คำศัพท์ แล้วมายืน
เรียงแถวหน้ากระดาน โดยยึดตำแหน่งของโครงสร้างให้ถูกต้อง 

2.2 อ่านบทความสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

-  อ่านและสรุปเนื้อหาตามเข้าใจ 
จากการอ่านนิทานเรื่องโปรด 
เพลงโปรด ภาพยนตร์ และการ์ตูน 
เรื่องโปรด 

-  แสดงความรู้สึกจากการอ่านนิทาน  
เรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์  
และการ์ตูนเรื่องโปรด และนำมา 
ถ่ายทอดกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- วาดภาพแสดงลำดับเหตุการณ์ของนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด 

ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนเรื่องโปรด โดยใช้ “กิจกรรม My Story 
Board” ครูเริ่มต้นกิจกรรมโดยการสร้างบรรยากาศในการเล่านิทาน
และเริ่มเล่านิทานโดยการใช้หนังสือภาพสื่อต่าง ๆ หุ่น ประกอบ 
การเล่าเรื่อง หรือใช้สื่อวีดิทัศน์ให้นักเรียนฟังนิทานแล้วพูดตาม
เสียงในวีดิทัศน์จนเกิดความคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจ 
ในเนื้อเรื่อง ครูแนะนำคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง  
ในระหว่างเล่าเรื่องครูกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน 
โดยใช้เสียงตัวละครเพื่อกระตุ้นความสนใจ เมื่อครูมั่นใจแล้วว่า 
นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องให้นักเรียนวาดภาพลำดับเหตุการณ์       
ของเรื่องช่วงที่ตนเองชอบ พร้อมบอกตัวละครที่นักเรียนชอบ  
และให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- เลือกภาพข้อความได้ถูกต้องตรงกับข้อความที่อ่าน หรือฟัง 

ผ่าน “กิจกรรม True or False” หลังจากครูเล่านิทาน             
หรือให้นักเรียนฟังนิทานจากสื่อวีดิทัศน์ ครูแจกข้อความ             
หรือพูดข้อความจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่าน หรือฟังแล้ว 
นักเรียนทำงานกลุ่มร่วมกันว่า ข้อความที่ครูให้เป็นความจริง 
หรือไม่จริง เช่นครูอ่านนิทานเรื่อง The rabbit and the turtle 
เมื่ออ่านจบแล้วครูพูด หรือเขียนประโยคว่า The rabbit won the 
race นักเรียนสนทนากับเพ่ือนในกลุ่มและร่วมกันพูดว่า           
It’s true หรือว่า It’s false พร้อมกับพูดหรือเขียนประโยค 
ที่ถูกต้อง 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
-  บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด 

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

 

 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๖. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล

ตามกาลเทศะ 
๗. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพ่ือแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล 

และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
-  เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  

ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน โดยใช้  
คำศัพท์ง่าย ๆ ในการสร้างประโยค
อย่างง่ายให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 

-  เขียนบอกความรู้สึกและแสดง 
ความคิดเห็นจากภาพ เรื่องราว  
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ภาษา 
ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- นักเรียนดูตัวอย่างประโยคผ่านการสนทนาโดยใช้คำศัพท์ง่าย ๆ         

จากคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนที่นักเรียนสนใจ  
จากนั้นแสดงประโยคบทสนทนาที่สำคัญและให้นักเรียนอ่าน 
และฝึกออกเสียงตามทีละประโยคซ้ำ ๆ และตรวจสอบว่า  
นักเรียนมีความเข้าใจและแม่นยำในบทสนทนานั้น ๆ แล้ว  
จากนั้นให้นักเรียนทำ 
กิจกรรมที่ 1 watch and copy โดยครูให้ ใบงานที่ 1 เป็นภาพ
ของคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนที่นักเรียนสนใจที่ได้ชม 
ก่อนหน้านี้ พร้อมเว้นช่องว่างบทสนทนาไว้ โดยให้นักเรียนเขียน
เติมประโยคของบทสนทนาลงในช่องว่าง จากนั้นทำใบงานที่ 2 
เป็นภาพการสนทนาบริบทเดียวกัน หรือสลับสถานการณ์ 
ให้นักเรียนเขียนบทสนทนาเลียนแบบคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์  
หรือการ์ตูนตัวอย่างที่นักเรียนได้ชมไป   

 

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 
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 กิจกรรมที่ 2  sentence scramble ครูจัดทำบัตรคำ บทสนทนา 

ที่นักเรียนได้รับชมไปและแสดงให้นักเรียนอ่านตาม ซ้ำ ๆ ทีละคำ 
และวางบัตรคำทั้งหมดรวมกัน ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม 
ให้นักเรียนช่วยกันนำบัตรคำเรียงเป็นประโยคและตรวจ 
ความถูกต้องจากแบบเฉลยด้วยตนเอง และทำใบงานเรียงคำศัพท์
ให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- เขียนบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น โดยให้นักเรียน 

ดูภาพเกี่ยวกับคน สัตว์กำลังอยู่ในสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่มีการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม อาจเป็นบัตรภาพ หรือ 
สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ เช่น ภาพงานวันเกิดที่ทุกคนกำลังยิ้ม (happy) 
ภาพคนป่วย (sad) ภาพเด็กชื่นชอบของเล่น หรือเสื้อผ้า (like) 
ภาพนักเรียนเห็นผลไม้มีหนอน (dislike) พูดคุยให้นักเรียนร่วมกัน
นำเสนอว่าดูภาพแล้วรู้สึกอย่างไร  
กิจกรรมที่ 3 How do you feel ? ครูจัดชุดภาพที่เป็น 
การแสดงอารมณ์เดียวกัน 4 - 5 ภาพ พร้อมตัวอย่างประโยค 
แบ่งกลุ่มกเรียนตามความเหมาะสม ให้นักเรียนช่วยกัน 
เลือกหยิบบัตรภาพ และจับคู่ตัวอย่างประโยค และตรวจคำตอบ 
จากแบบเฉลยด้วยตนเอง 
กิจกรรมที่ 4 How do I feel ? นักเรียนทำใบงานโดยครูใช้ภาพ  
การ์ตูน ดารา หรือตัวละครที่นักเรียนสนใจ กำลังแสดงอารมณ์ 
ต่าง ๆ กัน เช่น happy, sad, like, dislike, angry ครูอธิบาย  
รายละเอียดสมมติให้นักเรียนเป็นตัวละครเหล่านั้น และให้
นักเรียนเขียนข้อความแสดงอารมณ์ตามภาพให้เหมาะสม 

3.2 เขียนคำศัพท์ วลี และประโยคสั้น ๆ ท่ีตนเองสนใจ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
-  เขียนและสรุปโดยใช้ประโยคอย่างง่าย

จากนิทาน วีดิทัศน์ เกม สื่อ  
แอปพลิเคชันทางการเรียนรู้  
บทความและข่าวสารอย่างง่าย 
ได้อย่างถูกต้อง 

-  เขียนแสดงความรู้สึกและแสดง  
ความคิดเห็นจากนิทาน วีดิทัศน์ เกม 
สื่อแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ 
บทความและข่าวสารอย่างง่ายได้
อย่างถูกต้อง 

 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- เขียนและสรุปนิทานหรือเรื่องสั้น ๆ โดยการเลือกอ่านนิทาน 

ที่ชอบอย่างน้อย 1 - 2 เรื่อง จากหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ หรือ 
แอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่สนใจ เช่น ครูเปิด วีดิทัศน์/ 
YouTube ให้นักเรียนชมนิทานเรื่อง The Ant And The 
Cicada ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ  
สังเกตตัวละครที่สำคัญ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปนิทาน
ที่ได้ชมอย่างคร่าว ๆ เมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว ให้นักเรียน
ทำกิจกรรม “You and I” โดยให้นักเรียนจับคู่ เพ่ือทำกิจกรรม           
โยงเส้นคำศัพท์กับประโยค จับคู่ประโยคกับรูปภาพ เติมคำ/ 
ประโยคที่หายไป เพ่ือทำให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ ตอบคำถาม  
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ด้วยคำตอบง่าย ๆ  ใช้ question word หรือการตอบแบบ Yes/ 
No Question เพ่ือฝึกการเขียนของนักเรียนและให้นักเรียนเขียน 
สรุปเรื่อง แบบ Mind Mapping เป็นต้น โดยสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้ที่ www.k5learning.com, www.pinterest.com 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
-  เขียน/ สรุปเนื้อเรื่องด้วยประโยคอย่างง่ายจากบทอ่าน/ บทความ

สั้น ๆ ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทอ่าน/ บทความสั้น ๆ เช่น 
บทอ่านเรื่อง At the zoo เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้ว ให้นักเรียน 
ทำกิจกรรม “Tell me” โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน 
ให้นักเรียนตอบคำถามจากบทอ่าน เพ่ือเขียนสรุปใจความ หรือ
ประเด็นสำคัญ ๆ จากการอ่านได้ด้วยตนเอง เช่น How many 
characters are there in the text? / What do they like to 
do? / Where are they going?  

-  ให้นักเรียนนำเสนอการเขียน/ การตอบคำถามบนกระดาน 
โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.english created 
resources. 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 
- เขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลข่าวสาร

อย่างง่ายได้ ครูให้นักเรียนอ่าน หรือชมข่าวสารจาก YouTubeเช่น 
ครูให้นักเรียนชมข่าวสาร เรื่อง Olympic/ How to save the 
earth/ Covid-19 เป็นต้น เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องพอสังเขปแล้ว 
ครูและนักเรียนสนทนาถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชม ให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์และ 
ประโยคง่าย ๆ จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม “We can do” 
โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 7 - 8 คน ครูให้นักเรียนทำ Big 
book/ Poster เพ่ือเขียนแสดงความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชม ใช้ประโยคง่าย ๆ ในการเขียนแสดงความรู้สึก 
เช่น We can save the earth by plant the trees. เป็นต้น 
และให้นักเรียนวาดรูปประกอบ เพ่ือให้สวยงามและเพ่ิมความเข้าใจ
อย่างชัดเจนเนื่องจากนักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี 
ผ่าน visual/ สีสันที่สวยงาม นำเสนอผลงานนักเรียนหน้าชั้นเรียน
หรือบอร์ดหน้าอาคารเรียน โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.National Ocean Service. 

 

http://www.pinterest.com/
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด ในการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
9. เลือกใช้สื่อ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง    

อย่างเหมาะสม 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

4.1 สนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้วลี ประโยคง่าย ๆ 
ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

-  ใช้ทักษะ ฟัง พูด ในการสนทนา 
โดยใช้คำสั้น ๆ และประโยคอย่างง่าย  
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้  
คำสั่ง คำขอร้อง บอกความต้องการ  
และความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับ  
ตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน 

-  ใช้ทักษะการอ่านเพ่ือทำความเข้าใจ  
ข้อมูลบุคคล สถานการณ์ และ  
บทความอย่างง่าย และสามารถเขียน  
แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน  
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้อย่าง  
เหมาะสม 

 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- พูดบอกความรู้สึกของตนเองโดยใช้คำสั้น ๆ และประโยค 

อย่างง่าย เช่น ครูเปิดวีดิทัศน์เพลงที่มีการบอกความรู้สึกให้ฟัง 
จากนั้นเปิดให้นักเรียนดูเนื้อเพลงและอ่านออกเสียงตามเพลง 
จนคล่อง และเริ่มกิจกรรม “Feeling Box” โดยให้นักเรียน 
ทุกคนเขียนคำสั้น ๆ หรือประโยคบอกความรู้สึกของตนเอง 
ในวันนี้ลงในกระดาษ เช่น Great! / I’m happy. / I’m excited. 
เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมและเปิดเพลงอีกครั้ง 
โดยให้นักเรียนทุกคนส่งต่อกล่องที่มีกระดาษประโยคต่อไปเรื่อย ๆ 
เมื่อครูกดหยุดเพลงแล้วกล่องอยู่ที่นักเรียนคนใด ก็ให้สุ่มหยิบ 
แถบประโยคจากกล่องและทำสีหน้า หรือท่าทางบอกความรู้สึกนั้น
และให้เพ่ือนร่วมชั้นร่วมกันตอบ 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- ถามตอบ โดยใช้ข้อความและประโยคที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ และการแนะนำตนเอง เช่น ครูเปิดบทสนทนา 
ที่มีสื่อสารระหว่างบุคคลให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นครูให้นักเรียน 
ดูบทสนทนาพร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตามให้ถูกต้อง จากนั้น 
เริ่มกิจกรรม “My Letter” โดยแจกซองจดหมายคนละซอง  
ให้นักเรียนเขียนประโยค เช่น Hi. / Hello. / Good morning. 
Good afternoon. / Nice to meet you. / Goodbye. / 
Thank you. / How are you? / What’s your name? เป็นต้น 
และให้นักเรียนเขียนชื่อผู้รับหน้าซอง 1 คน โดยชื่อผู้รับคือ 
เพ่ือนร่วมห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนนำจดหมายของตนเอง 
ใส่ลงกล่องท่ีครูเตรียมไว้ ครูจะเป็นคนส่งจดหมายถึงผู้รับ          
เมื่อผู้รับเปิดอ่าน ให้ผู้รับเดินไปหาผู้ส่งแล้วตอบคำถาม 
เป็นภาษาอังกฤษและแปลความหมายเป็นภาษาไทย เพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของกลุ่มคำ เช่น Good morning. / I’m fine. / My 
name is…………. เป็นต้น  

4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 



70 
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 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 

- บอกคำสั่ง คำขอร้อง ความต้องการที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เช่น  
ครูเปิดบทสนทนาอย่างง่ายให้ฟัง พร้อมทั้งโชว์ป้ายแถบประโยค 
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เช่น Please stand up!/  
May I come in? / May I go out?/ I want to ….. เป็นต้น 
จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสุ่มหยิบไม้ไอศกรีมที่มีประโยคในแก้ว 
ที่ครูเตรียมไว้และออกไปเขียนบนกระดานทีละคนตามลำดับ 
จากนั้นออกเสียงประโยคนั้นอย่างถูกต้องให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
พูดตาม หรืออาจจะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามประโยค
ของบทสนทนาที่ได้รับเพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นได้ทายประโยคของตนเอง 

4.2 สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
-  ใช้ทักษะฟัง พูดในการนำเสนอข้อมูล  

การแสดงบทบาทสมมุติผ่านรูปแบบ  
รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

-  ใช้ทักษะอ่าน เขียน เพ่ือสร้างชิ้นงาน  
บูรณาการความรู้ร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ   
ในรูปแบบผลงานที่เป็นรูปธรรม 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1 
- บอกเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ จากการได้ดูคลิปวิดีโอเพลง รูปภาพ และ

เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นรอบตัว เช่น ครูเปิดคลิปวิดีโอเพลง
เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้นักเรียนฟัง 
จากนั้นให้นักเรียนร้องตามเพลง โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน และเมื่อสังเกตว่านักเรียนมีความจำที่แม่นยำ
เกี่ยวกับคำศัพท์แล้ว ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม “Good drinks” 
โดยให้นักเรียนและเพ่ือนในชั้นช่วยกันบอกคำศัพท์เก่ียวกับ
เครื่องดื่มที่นักเรียนได้ฟังไป และแยกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ และ
ไม่ดีต่อสุขภาพออกจากกัน จากนั้นนักเรียนทบทวนคำศัพท์
เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพร่วมกันในชั้นเรียน เช่น 
coke, milk, water, coffee, tea, juice, lemonade เป็นต้น 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 
- บอกชื่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า            

โดยนักเรียนอาจจะเรียนรู้จากรูปภาพ การ์ตูน คลิปวิดีโอ             
เพลงเกี่ยวกับสัตว์ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อชนิดต่าง ๆ แล้ว 
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม “Wild animals” โดยครูให้
นักเรียนบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนจำได้จากการได้เรียนรู้
ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน ช่วยกัน 
วาดภาพเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่สมาชิกในกลุ่มของตนเองชื่นชอบ  
แล้วออกมาเล่าให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟังว่าสัตว์ป่าของตนเองนั้น 
มีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น tiger, monkey, lion, kangaroo, 
zebra, bird, rabbit, deer, giraffe เป็นต้น 
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 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3 

-  บอกชื่อเกี่ยวกับผักผลไม้ชนิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่นักเรียน
เคยเห็นเคยรู้จัก หรือเคยรับประทาน โดยครูให้นักเรียนออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่ภายในแปลงเกษตรของโรงเรียน หรือใช้รูปภาพ 
เพลง คลิปวิดีโอต่าง ๆ ในการนำเสนอ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้
คำศัพท์เก่ียวกับผักและผลไม้แล้ว ให้นักเรียนช่วยแยกคำศัพท์  
ที่เป็นผักและผลไม้ออกจากกัน จากนั้นให้นักเรียนออกเสียง
คำศัพท์ผลไม้และผักชนิดต่าง ๆ โดยครูคอยสังเกตและเน้น 
ให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและเมื่อนักเรียน
ฝึกฝนจนแม่นยำแล้ว ให้นักเรียนวาดภาพผัก หรือผลไม้ 
ที่ตนเองชอบ แล้วให้นักเรียนเล่าเหตุผลให้เพ่ือนฟังว่าชอบผักผลไม้
เหล่านั้นเพราะเหตุใด เช่น apple, orange, strawberry, 
mango, durian, watermelon, carrot, cucumber, onion, 
potato, tomato เป็นต้น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 เด็กประถมต้น (ช่วงชั ้นที ่ ๑) เป็นวัยที ่สมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขยายความจุอย่างมาก  
จึงเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสทองในการพัฒนาสมองที ่สำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) พัฒนาสมองส่วนเชื ่อมต่อ  
(Corpus Callosum) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทั้ง Psychomotor 
ความเข้าใจเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมถึงการทำงานเซลล์กระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex 
ซึ ่งเป็นเซลล์ที ่ตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ ที ่เร ียนรู ้จากการสังเกตและเลียนแบบผู ้ อ่ืน  
๒) พัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้า ให้เกิดโครงข่ายของเซลล์ประสาทในชุดที่รับรู้ความละเอียดประณีต 
ซับซ้อน การตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณ การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง (Executive Function) ๓) การพัฒนา
ของสมองส่วนหน้า ที่ไปช่วยกำกับการทำงานของสมองส่วน Limbic System และ Amygdala ที่เกี ่ยวข้องกับ
อารมณ์และความทรงจำ และ ๔) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที ลีลา และการทำงานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขตและมิติของพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัย
ศิลปะ ทั้งทัศนศิลป์ และดนตรีเป็นฐานปฏิบัติเรียนรู้ และสามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองทั้ง ๔ หน้าที่
ดังกล่าวได้โดยตรง  
 การทำงานของสมองทั ้ง ๔ ส่วนนี้ สามารถจะกระตุ ้นให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู ้ฝึกฝน 
ด้านศิลปะ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ผ่านทั้งกระบวนการการรับรู้สัมผัสสุนทรียภาพ และกระบวนการ
สร้างงานศิลปะ รวมทั้งการใช้ศิลปะเพื ่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ์ 
ของความรู้สึกที่มีผลต่อการทำงานและการพัฒนาด้านจิตใจ ถ้าหากพลาดการใช้โอกาสแห่งการเชื่อมโยงของ
เซลล์สมองชุดเหล่านี้ เซลล์สมองจะตัดวงจรนี้ออกโดยอัตโนมัติ และยากที่จะสร้างข้ึนใหม่ในวัยที่โตขึ้น  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๑ นี้ เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้าทดลอง  
หาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน ความทรงจำ 
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ สิ ่งที ่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที ่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง  ๆ  
ที่มีทั้งบทร้อง ด้วยลีลาและท่าทางที่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย  ๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของ 
งานศิลปะทุกแขนง ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกท้ังของตนเองและหมู่คณะ  
 นักเรียนในช่วงชั้นนี้ ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับสิ่งต่าง  ๆ รอบตัว ชอบมีเพื่อนเล่นและ 
เล่นเป็นกลุ่ม ร่วมกันสร้างเรื่องราวโดยนำความรู้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกม าเป็นงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการนำความรู้สึกนึกคิดนั้น  
มาบอกเล่าใหม่ ที่แสดงถึงประสบการณ์ของนักเรียน หรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้มีร่วมกับผู้อ่ืน  
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ด้านที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเจตคติ (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด  
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม และค่านิยม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถซึมซับ  
รับรู้คุณค่า ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งฝึกฝนกระบวนการ 
ทางศิลปะ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพ่ือการสะท้อนย้อนมองถึง
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สภาวะจิตและกาย และสามารถจัดการตนเองให้เป็นปกติพร้อมที่จะสร้างผลงานศิลปะทั้งในด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์ นักเรียนไม่เพียงมีความรู ้ทางด้านศิลปะหรือมีทักษะในการสร้างงานศิลปะเท่านั้น  
แต่ควรจะได้พัฒนาถึงระดับที ่เกิดความตระหนักรู ้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝึกให้นักเรียน  
กล้าสร้างสรรค์งานและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนา  
งานศิลปะทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับผลงานที่สร้างขึ้น 
รวมถึงสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและรับรู้ 
 ด้านที่ ๒ การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ที่มั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ 
สำหรับเด็กวัยนี้จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพที่แฝงอยู่ในภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเช ิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและทำงานอย่างมีศิลปะ  
 ระดับชุมชนและสังคม รู ้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้างแรงบันดาลใจ แรงศรัทธา  
เสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสร้างงานศิลปะ
สาธารณะกุศล ศิลปะเพ่ือชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี  ในวาระ หรือเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสื่อประกอบที่เกื้อกูลกัน  
เป็นการฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั ้นที่ ๑ เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา  
มีท่วงทำนอง ทำให้การเรียนรู้คำกลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข และ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษา และเป็นที่มา
ของคลังคำที่หลากหลาย เด็กในวัยนี้สามารถใช้การวาดภาพเป็นสื่อถ่ายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อให้ตนเอง 
เกิดความเข้าใจความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพ่ือทดแทนชุดภาษา 
ที่ไม่เพียงพอ และสามารถสื่อกับผู้อ่ืนให้เข้าใจความคิดและความหมายเหล่านั้น  
  คณิตศาสตร์ ในเรื ่องเส้น รูปร่าง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พื ้นที ่ พื ้นผิว และสีอ่อนแก่  
การจำแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ทั้งแบบสมบูรณ์และ
แบบแตกลาย หรือขยายอย่างมี Pattern การจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและที่ว่าง (Solid and 
Void) ทั้งบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ตลอดจนค่าความยาวของเสียง การเกิดระดับเสียงในดนตรี 
  สังคมศึกษา เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชนโดยรอบ นำเสนอองค์ประกอบของพื้นที่โดยการใช้แผนผัง แผนที่ การกำหนดสถานที่สำคัญต่าง  ๆ 
ทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่านตำนานและ
บันทึกเป็นภาพวาด ทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่ไกลตัว (Space and Time) เพื่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและระบบธรรมชาติก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดข้ึน 
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  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วม ทั้งด้าน 
ว ิทยาศาสตร ์และสุนทร ียศาสตร ์ ท ี ่ช ่วยให้เด ็กร ู ้จ ักและเข ้าใจสรรพสิ ่งในธรรมชาติด ้วยการสัมผัส  
และมีประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพื่อการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
และกระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงานปั้น 
ทั้งนี้ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด คั้น ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และ 
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า หรือการเตรียมดินปั ้น ด้วยกระบวนการคัดแยก  
ย่อย กรอง ละลาย กระบวนการเล่นนี้ นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชิ้นงานศิลปะแล้ว 
ยังได้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
๑.๑ รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ      
       สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วฒันธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน 
      ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ 
      จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การไดฟั้งและ 
      การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 
๑.๒ ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต  
      เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท  
      สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – ห ู) กับธรรมชาติ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
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 
ที่เชื่อมโยงกบัวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จนค้นพบสิ่งใหม่ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๓. ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 
๓.๑   สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่เหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้

อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง 
๓.๒   ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียง

ที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียง 
และอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี    

๓.๓   ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลง  
๓.๔   ขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ  
๓.๕   มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น  

ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๔. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
๔.๑   สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ 

ในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๔.๒   ใช้ภาษาท่า สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวร่างกาย

ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
๔.๓   แสดงท่าทางประกอบการละเล่นพ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือ

นาฏศิลป์ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย  
๔.๔   สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 

ที่ตนเองชื่นชอบ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
 

๕. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม 
ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 

๕.๑   รับรู ้ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็น 
ที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 

๕.๒   แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองาน 
ที่ทำร่วมกับเพ่ือน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๕.๓   เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะ 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ 
หรือเทศกาลต่าง ๆ 

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

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 
ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ ่งแวดล้อม เรื ่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที ่เชื ่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่น  
เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที ่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง  
หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทางดนตรี 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ และรูปแบบ
การเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ ่น ในรูปแบบเดี ่ยวหรือกลุ ่ม ด้วยความมั ่นใจ 
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

๕. สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และ 
มีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบการละเล่น
พื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 
ที่ตนเองชื่นชอบ 

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอ
ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง  
งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน
และนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ ์

๗. เชื่อมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม  
ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๑ เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ 
 1. ทัศนศิลป์ 
 2. ดนตร ี
 3. นาฏศิลป ์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 

ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

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

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ
ตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น 
ของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 

ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๑. การสังเกต รับรู้ สัมผัสถึงสุนทรียภาพ 
และซึมซับความงามของสีสัน รูปร่าง
รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติ 

  

- นักเรียนสำรวจ สังเกตธรรมชาติ เพ่ือซึมซับและรับรู้ ความงาม 
ของสีสัน รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รอบโรงเรียน  

- วาดภาพอิสระ ถ่ายทอดความประทับใจบนกระดาษ หรือ 
บนพื้นดิน พื้นทราย 

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

 
 
 
 
 
 
 

ทัศนศิลป์ 



78 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
และท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสีด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

๑. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมี
จินตนาการ 

- นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ 
เมล็ด ก้อนหิน ที่มีรูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ  
เพ่ือนำมาจัดเรียงเป็นภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์ จากรูปร่าง 
รูปทรง เส้น สีสัน ของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ  

- การพิมพ์มือ แขน เท้า หรือส่วนอื่น ๆ จากร่างกาย ด้วยสีน้ำดิน 
หรือสีอื่น ๆ ลงบนกระดาษ 

- การวาดภาพบรรยากาศ ทิวทัศน์ ที่ประทับใจ หรือภาพอิสระ 
ถ่ายทอดด้วยการใช้สีจากธรรมชาติ หรือสีอื่น ๆ บนกระดาษ 
หรือวัสดุอ่ืน ๆ  

- อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

๒. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานทัศนศิลป์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์  
ที่มาจากธรรมชาติ และสิ่งของ
รอบตัว 

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

 

 
-   อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

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

- นักเรียนสร้างงานทัศศิลป์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ  
การพิมพ์ภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นแม่พิมพ์ เช่น 
ก้านกล้วย ใบไม้ ผักท่ีเหลือจากการทำครัว เปลือกไม้ ก้อนหิน 
ที่มีพ้ืนผิวขรุขระที่มีรูปทรง และอ่ืน ๆ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 
 

- นักเรียนศึกษาเรื่องสี ด้วยการทำบันทึกชาร์ตสีเพ่ือสะสมคลังสี 
ในกระดาษ ด้วยการทดลองผสมสีให้ได้เฉดสี โทนเย็น โทนร้อน 
ด้วยการใช้ น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า เกลือ น้ำตาล และ 
ด่างทับทิม ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีและเกิดเทคนิคใหม่  
สร้างสีได้มากขึ้น หรือสีคงทนมากขึ้น (หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืน ๆ) 

- นักเรียนวาดภาพรูปร่างตามธรรมชาติและระบายสี โดยแยกสี
วรรณะร้อนและเย็น  

 

- นักเรียนวาดภาพบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ โดยใช้สีและ
อุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกนำมาสร้างสรรค์ผลงาน 

- อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

๔. ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ๒ มิติ และ ๓ มิติอย่างง่าย ๆ 
และอิสระจากจินตนาการ และการใช้
วัสดุใกล้ตัวในรูปแบบต่าง ๆ 

- นักเรียนเรียนรู้กระบวนการปั้นจากดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ  
เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะจากดินอย่างเป็นอิสระ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนเรียนรู้ลักษณะงาน ๒ มิติ/ ๓ มิติ (ข้อแตกต่าง)  
- เรียนรู้งานกระดาษ และทดลองการสร้างผลงานจากรูปร่างง่าย ๆ 

โดยใช้กระดาษสีชนิดต่างๆ เพ่ือนำมาสู่การสร้างสรรค์งาน ๒ มิต ิ
- อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ  
และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงาน
ศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจ
รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๑. การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตนเอง 
และผู้อ่ืน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ด้วยความชื่นชม นำไปสู่การปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตน 
ให้ดีขึ้น 

- นักเรียนฝึกถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจ 
ในการทำงาน ที่เชื่อมโยงกับความงามจากสีสัน รูปร่าง รูปทรง 
ของธรรมชาติ  

- นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลงานร่วมกัน  
โดยจัดเป็นนิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน บอกความประทับใจ  
พูดถึงงานของตนเองและผู้อื่น 

- นักเรียนร่วมการสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของตน
และของเพ่ือนด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมีข้อเสนอแนะ
ในเชิงบวก เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาการสร้างสรรค์
งานของตนให้ดีขึ้น 

  
๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดง  

ความงามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้  
ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

๑. ประยุกต์ใช้งานศิลปะ บูรณาการกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย สามารถ
นำมาจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ  

- นักเรียนสร้างงานศิลปะตามจินตนาการ เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน โดยบูรณาการกับหน่วยการเรยีน
อ่ืน ๆ  

- นักเรียนสามารถประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อนถึง
คุณค่าศิลปะจากธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน  

ชื ่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื ่อมโยงธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือ
โน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทางดนตรี 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ และ
รูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ 
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ
ตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น 
ของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 

ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๑. ความสามารถในการจำแนก 
เสียงธรรมชาติ เสียงที่เกิดจาก 
การประดิษฐ์ และเสียงของ 
เครื่องดนตรี 

- นักเรียนเล่นเกมทายเสียงจากเสียงตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนฟัง 
โดยมีความหลากหลายของเสียงธรรมชาติ เสียงที่เกิดจาก 
การประดิษฐ์และเสียงของเครื่องดนตรี 

- นักเรียนจำแนกเสียงโดยการฟังเสียงจากธรรมชาติ ทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน  

๒. ความสามารถในการระบุเสียงแทน
สัญลักษณ์ และนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน 

- ครูจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับการเตือนภัย การบอกข่าวสาร  
โดยการเปิดวีดิโอทัศน์ หรือคลิปเสียงในเหตุการณ์/ สถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การเตือนภัย งานบุญ งานประเพณี งานศพ 

 
 
 
 
 
 

ดนตรี 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง 

หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบ  
ทางดนตรี เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ  
และรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

๑. ความสามารถในการขับร้องเพลง 
ที่เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต 

- นักเรียนฝึกการหายใจเข้าช่องท้อง เพ่ือให้การออกเสียงมีพลัง 
ชัดเจน และฝึกการออกเสียงร้องโน้ตให้ตรงระดับเสียง 

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

 
- นักเรียนฝึกอ่านคำร้องโดยออกเสียงชัดเจนตามอักขรวิธี 

ของภาษาทั้งไทยและสากล 
- ฝึกร้องบทเพลงไปประกอบกับดนตรีหรือด้วยรูปแบบ และวิธีอ่ืน ๆ  
- ให้นักเรียนฟังเพลงที่เสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น เพลงข้ามถนน

ทำนองเพลงฟ้อนเงี้ยว และเพลงไทยสากล 
- นักเรียนเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ (โหม่ง ฉาบ กลอง  

กรับไม้ ขลุ่ยหลิบ เมโลเดียน อังกะลุงราว ฯลฯ) ตามบทเพลง 

 
๒. การสร้างเครื่องดนตรีจากวัสดุ 

ที่หาได้ในท้องถิ่น/ของเหลือใช้ 
นำไปสู่การถ่ายทอดสุนทรียภาพ
จากเสียงธรรมชาติสู่การเล่นดนตรี
พ้ืนฐาน 

- ครูยกตัวอย่างเครื่องดนตรีที่ผลิตเสียงที่ไม่ซับซ้อน ไม่สร้างเป็น
ทำนอง เช่น เสียงตีกลอง เสียงปรบมือ เสียงเคาะจังหวะ  

- ผู้เรียนสร้างเครื่องดนตรีที่ผลิตเสียง จากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น/
ของเหลือใช้ เช่น เสียงที่เกิดจากการตีก้านกล้วย เสียงที่เกิดจาก
การตีไม้ไผ่ หรือเสียงที่นำวัสดุเหลือใช้ผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติ 

๓. การเข้าใจ เข้าถึงความหมาย และ
อารมณ์ของบทเพลงทั้งเพลงไทย 
และสากล สามารถถ่ายทอด  
ขับร้องบทเพลงได้อย่างไพเราะ 
และเป็นธรรมชาติ 

- นักเรียนฟังเพลงที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ และระบุอารมณ์ของ 
บทเพลงได้ โดยใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึก เช่น ภาพการ์ตูนยิ้ม 
หัวเราะ 

- นักเรียนนำเพลงที่ตนเองชื่นชอบมานำเสนอ และถ่ายทอด  
ผ่านการแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว ในลีลาต่าง ๆ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ 

เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
๑. ทักษะการร้องเพลง และการบรรเลง

ดนตรีไทย สากล หรือดนตรี 
ในท้องถิ่น เหมาะสมตามช่วงวัย 

- ร้องเพลงหรือเคาะจังหวะตามเพลงที่สนใจ เพ่ือให้เกิดความแม่นยำ
ในการใช้จังหวะในการร้องเพลง 

- สร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตาม
จินตนาการของตนเอง และหาโอกาสนำเสนอให้คนในครอบครัว
ชมและแสดงความคิดเห็น 

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๕ คน ร่วมกันฟังเพลงที่มีทั้งเสียงดัง
และเบา และเพลงที่จังหวะช้า จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว 
เพ่ือฝึกจำแนกความดัง - เบา และความช้าเร็วของเพลง  
แล้วสร้างสรรค์ท่าทางประกอบ 

- จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและบรรเลงดนตรีตามโอกาสต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความกล้าแสดงออก และสร้างความมั่นใจให้ตนเอง 

๒. บทบาทของนักดนตรี บทบาทของ
ผู้ชมดนตรี ที่ควรปฏิบัติ 

 

- นักเรียนศึกษาบทบาท หน้าที่ของนักดนตรี และมารยาทของ
ผู้ชมดนตรีที่ดี 

- นักเรียนนำเสนอบทบาท หน้าที่ของตนเองในฐานะนักดนตรี  
ผู้แสดง และผู้ชม 

- แสดงออกถึงมารยาทต่าง ๆ ในการเป็นนักดนตรีและผู้ชมดนตรี 
๖. รับรู้ ชื ่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ  

และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงาน
ศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจ
รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๑. การนำเสนอผลงานดนตรี   
ด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ  
รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตน 
ให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนแสดงการขับร้องหรือบรรเลงดนตรีทั้งแบบเดี่ยว 
และแบบกลุ่ม เช่น การเล่นเครื่องประกอบจังหวะเป็นกลุ่ม  
(กลองยาว)  

- นักเรียนร่วมกันฟังการขับร้องของตนเองและเพ่ือน  
เพ่ือทบทวนถึงคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น และประเด็น  
ที่ควรปรับปรุง ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร  
สุภาพและมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
การขับร้องของตนเองและเพ่ือน ๆ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดง 

ความงามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้  
ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

๑. การแสดงออกถึงการรับรู้ และ  
ชื่นชม  ความงาม และแสดง
อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก  
ความประทับใจ สะท้อนวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น อย่างอิสระ และนำไป
ปรับใช้ในชีวิตจริง    

- นักเรียนแสดงดนตรี และขับร้อง ทั้งเดี่ยวและรวมวง หรือ 
บูรณาการกับการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
และวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น  
นำเพลงปลุกใจ เพลงกล่อมเด็ก เพลงพ้ืนบ้าน มาเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้ และความภูมิใจในท้องถิ่น   

๒. การสร้างสรรค์ ผลงานดนตรี  
กับวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
การประยุกตง์านดนตรี 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ   

- นักเรียนแสดงดนตรีร่วมกับการขับร้อง และ นาฏศิลป์  
ซึ่งมีเนื้อหาบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณี   

- นักเรียนมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น และหรือแสดงผลงาน 
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญอ่ืน ๆ  
ของท้องถิ่น เช่น วันสำคัญทางศาสนา พิธีมุทิตาจิต งานวันเด็ก  

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 

ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๕. สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  เพ่ือแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และ
มีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ
การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์
ในท้องถิ่น ที่ตนเองชื่นชอบ 

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ
ตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น 
ของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

 
 
 

นาฏศิลป ์
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของตน 

ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

๑. การสังเกตและรับรู้ สัมผัส 
ลักษณะเฉพาะ บุคลิกท่าทาง  
ลีลา การเคลื่อนไหวของสัตว์ 
ที่นักเรียนรู้จัก 

- นักเรียนฝึกสังเกตท่าทาง การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ 
ที่นักเรียนรู้จัก ระบุลักษณะเด่นและท่าทางที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้ 

 

 
 

๒. ความสามารถในการเลียนแบบ
ถ่ายทอดแสดงท่าทาง อารมณ์ และ 
การเคลื่อนไหวของสัตว์ ได้ตรงกับ
บุคลิกนั้น ๆ   

- นักเรียนฝึกเลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด 
อารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิก และนำมาเล่นทายบุคลิก 
แต่ละชนิดกับเพ่ือน ๆ ในห้อง 

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

- นักเรียนสามารถถ่ายทอดความงามของลีลา ท่าทางการร่ายรำ  
ที่สะท้อนถึงการรับรู้ความงามของนาฏศิลป์ หรือการแสดง 
พ้ืนบ้าน การแสดงประจำท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

๕. สนุกกับการเคลื ่อนไหวร่างกาย เพื ่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ  
สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
ในรูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้านที่เหมาะสมกับวัย  
และเล่าถึงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น ที่ตนเองช่ืนชอบ 

๑. ความสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ 
สิ่งของในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ 
สร้างสรรค์ และมีสุนทรียภาพ 

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

- นักเรียนสังเกตลักษณะท่าทาง และการเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเอง  
(ของจริง) หรือจากวีดิทัศน์ แล้วร่วมกันสนทนาถึงลักษณะเด่น 
ท่าทางที่น่าสนใจ และการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ คน  
สัตว์ สิ่งของ ที่สังเกตได้ เช่น ลมพัดต้นไม้พลิ้วไหว นกบิน  
คนเตะฟุตบอล รถแล่นบนท้องถนน เป็นต้น 
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 - นักเรียนฝึกทำท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบลักษณะ

ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิก ลักษณะเด่น 
และท่าทาง ได้แก่ 
o การเลียนแบบท่าทางของธรรมชาติ เช่น ลมพัด ฝนตก 

ต้นไม้พลิ้วไหว น้ำไหล เป็นต้น 
o การเลียนแบบท่าทางของคน เช่น ทหาร ตำรวจ แพทย์ 

ชาวนา แม่ค้า คนเตะฟุตบอล คนขับรถ เป็นต้น 
o การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ เช่น ช้าง ม้า กระต่าย นก 

ปลา กวาง จิงโจ้ เสือ เป็นต้น 
o การเลียนแบบท่าทางของสิ่งของ เช่น สะพาน เก้าอ้ี รถไฟ 

รถยนต์แล่น เป็นต้น 
- นักเรียนแสดงท่าทางเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ  

ที่ตนเองชื่นชอบให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนดู และร่วมกันทาย 
- นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวเลียนแบบ

ลักษณะต่าง ๆ ประกอบเพลง เช่น เพลงช้าง เพลงกอไผ่  
เพลงรถไฟ เป็นต้น แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
ฝึกร้องเพลง และแสดงท่าทางเลียนแบบการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงที่ชื่นชอบ โดยนักเรียนในกลุ่มร่วมกันออกแบบท่าทาง 
อย่างอิสระ สร้างสรรค์ และมีสุนทรียภาพ แล้วออกมาแสดง 
หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 

๒. ใช้ภาษาท่า สื่อความหมายแทน
คำพูด และแสดงการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 

- นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ไทย แล้วร่วมกันอภิปราย
ถึงความงามของลีลา ท่าทางการร่ายรำที่สะท้อนถึงการรับรู้
ความงามของนาฏศิลป์ไทย  

- นักเรียนฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ให้ถูกต้อง และสวยงามเหมาะสม
กับวัย 

- นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่า ทางนาฏศิลป์ไทย ให้ถูกต้อง  
และสวยงามเหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนร่วมกันเลือกภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 
ที่นักเรียนชอบคู่ละ ๑ ท่า ฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง สวยงาม  
และออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนทีละคู่ 

- นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าเป็นประโยคง่าย ๆ ที่มีความหมาย
จากท่าภาษาท่าที่กำหนดให้ แล้วให้เพ่ือนในชั้นเรียนร่วมกันทาย 
เช่น ประโยค “ ฉัน รัก เธอ” ,“ ฉัน  ดีใจ ที่เธอ มา” เป็นต้น 

- นักเรียนแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
ใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ในการแสดงท่าทางประกอบเพลง
ง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยเช่น เพลงในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  
ให้สวยงาม พร้อมเพรียง  
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๓. แสดงท่าทางประกอบการละเล่น

พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือ
นาฏศิลป์ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนชมวีดิทัศน์ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน แล้วฝึก 
ร้องเพลงประกอบการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น รีรีข้าวสาร  
งูกินหาง มอญซ่อนผ้า โพงพาง เป็นต้น 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มฝึกเล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน  
และเลือกการละเล่นพ้ืนบ้านที่กลุ่มของตนเองชื่นชอบ  
ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน 

๔. สนุกกับการละเล่นพ้ืนบ้าน และ 
เล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น
ที่ตนเองชื่นชอบ 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
เล่นอย่างถูกกติกา และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

- นักเรียนชมวีดิทัศน์ การแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่รับชม  
บอกชื่อชุดการแสดง ความประทับใจจากการรับชม ลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 

- นักเรียนออกมาเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเอง 
ชื่นชอบ และภาคภูมิใจให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนได้รับฟัง  

๖. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ  
และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงาน
ศิลปะของตนเองงานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจ 
รับฟังความเห็นของผู้อ่ืนและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๑. รับรู้  ชื่นชมความงามผลงานศิลปะ 
ที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ แสดงออก
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ 
และความคิดเห็นที่สะท้อน 
ประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับ
ผลงานศิลปะ 

 

- นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเรื่อง มารยาทในการชมการแสดง
นาฏศิลป์ แล้วร่วมกันอภิปรายถึงการเป็นผู้ชมที่ดี มารยาท 
ในการชมการแสดง และประโยชน์ของการชมการแสดง
นาฏศิลป์ 

- นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดี 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มร่วมกันคิด และแสดง 

บทบาทสมมุติการเป็นผู้ชมที่ดี และผู้ชมที่ไม่ดี โดยจับฉลาก 

และออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
ถ้านักเรียนพบเจอผู้ชมที่ดี และผู้ชมที่ไม่ดี นักเรียนจะรู้สึก
อย่างไร แล้วจะทำอย่างไร 

๒. แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ
ตนเอง งานของผู้อ่ืน หรืองาน 
ที่ทำร่วมกับเพ่ือน อย่างสร้างสรรค์ 
สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่นและนำมา
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนร่วมกันทบทวนการแสดงของตนเอง หรือของกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนทัศนะในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพการแสดง  
ข้อดี จุดเด่น และประเด็นที่ควรพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้น  
การสะท้อนความคิดเห็นแบบกัลยาณมิตร อย่างสุภาพ  
และมีข้อเสนอแนะในทางบวกต่อการแสดงของผู้อ่ืน  
เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และเพ่ือนร่วมแสดง 
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๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดง  
ความงามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

๑. เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์  
สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะ และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ หรือ
เทศกาลต่าง ๆ 

 

- นักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์  หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ  
ด้วยความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า มีส่วนร่วมในการสืบสาน  
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ 
คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่น การแสดงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี 
เนื่องในวันสุนทรภู่ เป็นต้น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทั้งกายและจิตที่ดีซึ่งมีความสำคัญ     
เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    
มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย ทำให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะในการใช้ชีวิต ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษา และพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา มุ่งเน้นการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดการปฏิบัติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจนเป็นนสิัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว  
และชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพกายและจิตที่ด ี 
     พลศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องควบคุมร่างกายและจิตใจในการทำกิจกรรมทาง
กาย การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มีระเบียบ วินัย 
อดทน สร้างสรรค์ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  จุดเน้นการพัฒนา 
   การพัฒนาผู ้ เร ียนในช่วงช ั ้นที ่  1 น ี ้  ม ี เป ้าหมายสำคัญ เพื ่อให ้ผ ู ้ เร ียน มีส ุขภาพกายที ่ดี   
และการเจริญเติบโตที่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิตและใช้ข้อมูลสารสนเทศเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  

เป้าหมายสำคัญดังกล่าว ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ ๓ สมรรถนะ ซึ ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 8 ข้อ 
สำหรับนำไปกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะด้วย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว  
จากง่ายไปยาก ตามพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับช่วงชั้นที่ ๑ จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
สร้างนิสัยการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ดูแลและป้องกันตนเอง 
ให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากบุคคล 
ที่ไว้วางใจ รวมทั้งการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ 

     การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีกิจกรรม 
ทางกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และแบบมีอุปกรณ์ เล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง  
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั ้ งประเภทเดี ่ยว  ประเภทคู่  และประเภททีม เป็นประจำสม่ำเสมอ  
ด้วยความสนุกสนาน และปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยจัดพื้นที่ปลอดภัยในการทำกิจกรรม 
ทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม 

  การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ของตนเอง รู้จักและจัดการอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม   
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 การนำไปใช้ในชีวิตจริง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอ้ือต่อการนำไปใช้   
ในชีวิตจริง จัดการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและระหว่างการเดินทางได้ จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเอาตัวรอด 
จากเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง จัดพื้นที่ 
ให้ผู ้เร ียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ฝึกให้ร ู ้จ ักอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง  
และสามารถจัดการได้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน จัดกิจกรรม เกม หรือกีฬา ร่วมกับเพื่อนในห้อง  
ต่างห้อง หรือต่างโรงเรียน ฯลฯ 
โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ           
ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
             ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม การละเล่นพ้ืนเมือง 
การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถามเพ่ือสืบค้นข้อมูล การบันทึก   
และสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม  
  คณิตศาสตร์ นับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจ
เรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวร่างกาย     
ตามรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ     

  ศิลปะ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อความหมายของเรื่องราว สะท้อนความคิด
และความรู้สึกในหัวข้อที่นำเสนอ   
  สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑ์ของสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ 
ในการทำงานเป็นทีมผ่านการเล่น การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน  
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์จริง  
ในชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจาก
มลพิษทางดิน น้ำ อากาศ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม  
1.1 ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 1. การจัดการตนเอง 

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

1.2 ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้สมวัย 
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยง

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.4 ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

2. การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
2.1 ความสามารถในการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กัน 1. การจัดการตนเอง 

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

2.2 ความสามารถในการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบอย่างปลอดภัย 
2.3 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่น

พ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย และมีน้ำใจ
นักกีฬา 

2.4 ความสามารถในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

3. การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง  

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

3.2 ความสามารถในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม 

3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

ตามสถานการณ์ 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1  

1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน เล่น 
และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย  
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพที่เหมาะสม 
กับวัย เพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ       

2. รับรู้และหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง  

๓. สังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  
อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล  

4.  มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง ระยะทาง  
หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   

5.  เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ด้วยความสนุกสนาน  
มีน้ำใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพื้นที่
ปลอดภัยในการทำกิจกรรมทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม  

6.  สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด 
ของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด 
ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ  

7.  สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู ้ส ึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรม  
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
หรือความไม่สบายใจ หาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นการทำร้ายหรือใช้ความรุนแรง 
ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 

8.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการสื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 
กับคนอื่น  
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

สำหรับช่วงชั้นที่ ๑ จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม  
ตามสมรรถนะหลัก ดังนี้ 1) การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 2) การมีกิจกรรมทางกาย 
อย่างสนุกสนานและปลอดภัย และ 3) การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต    

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น  
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน เล่น 

และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสม 
ตามวัยด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ 
ที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ       

2. รับรู้และหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง  

๓. สังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และส่ือ 
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน  

เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและ
เหมาะสมตามวัย ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ       

1.1 ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  
ดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายใน  
ดูแลสุขอนามัยทางเพศ เป็นพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมตามวัย  

1.2 ดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร 
พักผ่อน นอนหลับ เลน่ และทำกิจกรรม
นันทนาการ อย่างปลอดภัย และเหมาะสม
ตามวัย ที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 

 

1. ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร และการจัดอาหาร
สำหรับตนเองในแต่ละมื้อร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  
ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย โดยเลี่ยง
อาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

2. ฝึกอ่านข้อมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม 
และขนมขบเค้ียว ประกอบการตัดสินใจในการเลือก
รับประทาน 

3. ประกอบอาหารอย่างง่ายที่ถูกสุขลักษณะสำหรับตนเอง 
และผู้อ่ืน และคำนึงถึงความปลอดภัย 

4. ทำกิจกรรมนันทนาการอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
กับวัย ทำแผ่นพับ ภาพพ็อปอัป ภาพพลิก ฯลฯ  

 

 

การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และส่ือ 
1.3 ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพของตนเองให้เหมาะสมตามวัย  
ทำได้โดยการทำความเข้าใจในสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน ทั้งวัตถุประสงค์ 
ประโยชน์และโทษ 

5. สังเกตและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 

6. ฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดของร่างกายและ
สุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน 
ล้างมือ ล้างหน้า สระผม ตัดเล็บ  

7. สังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การเล่น  
การนอนและพักผ่อนของตนเอง การบอกผลกระทบ 
ที่มีต่อสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง 
ให้เหมาะสม 

8. ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ของใช้ส่วนรวม  
และสถานที่ในบ้าน และโรงเรียน ที่นำมาสู่สุขภาพกาย
และจิตที่ดี 

9. ดู ฟัง และ/ หรืออ่านข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ โปสเตอร์  
นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย 

10. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้อ่ืน  
เช่น เล่าเรื่อง 

2. รับรู้และหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง  

2.1 หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตราย 
จากคนแปลกหน้าด้วยการปฏิเสธ 
หลีกหนีจากสถานการณ์และ 
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลไว้วางใจ 

 
 
 
 
 

1. กำหนดสถานการณ์จำลองเพ่ือฝึกฝนการสังเกต  
รับรู้สถานการณ ์และสภาพแวดล้อมท่ีมีโอกาสเสี่ยง 
และเป็นอันตราย  

2. ฝึกวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลที่ควรไว้วางใจ 
3. กำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างหลากหลาย 

เช่น แสดงบทบาทสมมติ แสดงละคร เพ่ือฝึกฝน 
การเอาตัวรอดจากบุคคล หรือสถานการณ์ท่ีไม่น่าไว้วางใจ 
ปฏิเสธรบัของจากคนแปลกหน้า ไม่เดินคนเดียวในที่เปลี่ยว 
การปฏิเสธเมื่อถูกสัมผัสร่างกายที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ 

2.2 บอกอาการเจ็บป่วยของตนเอง และผู้อ่ืน 
แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลใกล้ชิด   
การขอรับความช่วยเหลือจากบุคคล 
ที่ไว้วางใจ เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
ในชีวิตประจำวัน เพ่ือจะได้รับการดูแล
รกัษา 

1. ฝึกสังเกตและบอกอาการผิดปกติ หรือเจ็บป่วย 
ของตนเองและผู้อื่น 

2. ฝึกใช้ทักษะในการขอความช่วยเหลือ โดยเลือกบุคคล 
ที่ควรไปขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และส่ือ 
๓. สังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล  

3.1 ป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืน  

  

1. กำหนดสถานการณ์จำลองสำหรับการฝึกฝนการป้องกัน 
ตนเองเกี่ยวกับการเจ็บป่วย เช่น อยู่ห่างจากเพ่ือนที่เป็น
ไข้หวัด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ  

3.2 ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 
ในบ้าน ในโรงเรียน และระหว่าง 
การเดินทาง 

 

1. ฝึกฝนการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก 
และการปฏิบัติตนในสถานการณ์จริงทั้งที่บ้าน โรงเรียน 
และระหว่างการเดินทาง 

3.3 ปฐมพยาบาลเป็นวิธีการที่สำคัญ 
ในการพัฒนาสุขภาวะกายและจิต 

1. ฝึกการปฐมพยาบาลอย่างง่ายเมื่อเจ็บป่วย เช่น  
ประคบเย็น - ประคบร้อนบรรเทาอาการฟกช้ำ  
เช็ดตัวเมื่อมีไข้ ทำความสะอาดบาดแผลถลอก  

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

ได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำ 
ในบริบทที่เหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   

5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ด้วยความสนุกสนาน   
มีน้ำใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพื้นที่
ปลอดภัยในการทำกิจกรรมทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และส่ือ 
4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหว

พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง ระยะทาง  
หรือมีความแม่นยำในบริบทท่ีเหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน   

4.1 เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนได้อย่าง 
สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย
พ้ืนฐานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

1. ฝึกการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน  
เน้นการคลื่อนไหวร่างกาย ผ่านการเล่นเป็นหลัก 
ตามธรรมชาติอย่างสมดุล เป็นการเตรียมความพร้อม 
ของร่างกายในการทำกิจกรรมทางกายอย่างคล่องแคล่ว
และปลอดภัย ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 

 

 

การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 - การเคลื่อนไหวแบบอยูกับท่ี เช่น นั่ง ยืน ก้มเงย  

เอียงซ้าย - ขวา เคลื่อนไหวข้อมือ ข้อเทา แขน ขา 
กระโดด บิดตัว ดึง ผลัก ย่อยืด เขยง พับตัว เคลื่อนไหว
ลําตัว ฯลฯ 

- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่เช่น เดิน วิ่ง กลิ้งตัว กระโดด
เขย่ง ก้าวชิดก้าว วิ่งตามทิศทางที่กำหนด เดินต่อเท้า  
เดินถอยหลัง กระโจน ฯลฯ 

- การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ เตะ เคาะ 
คีบ ตี ดีด ขว้าง โยนและรับ ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตามบริบทของกิจกรรม 

2. ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบต่าง ๆ ตามทิศทาง 
ที่ต้องการ 

4.2 มีกิจกรรมทางกาย เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างมีสติ คำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น  

 

1. ทำกิจกรรมทางกาย  
- กิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เช่น เล่นเกม
เบ็ดเตล็ด 

- กิจกรรมทางกายที่มีวิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 
ทั้งแบบอยูกับท่ี เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

- กิจกรรมทางกายที่ใชทักษะการเคลื่อนไหว แบบบังคับทิศทาง 
การรับรู้ถึงขนาดของพ้ืนที่ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

- กิจกรรมทางกายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เชื่อมโยง
กับความปลอดภัย เช่น ว่ายน้ำ เดินวิ่งออกกำลังกายในชุมชน 

- กิจกรรมทางกายท่ีสนใจ เช่น ขี่จักรยาน สำรวจธรรมชาติ   
อ้างอิงกรมอนามัย (แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย พ.ศ.2561 - 2563) 

- กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานบ้าน ทำงานอาชีพ 
ที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยาน หรือเดินเท้า 
เดินขึ้นบันได  

- กิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง  
ปั่นจักรยาน การท่องเที่ยว 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ด้วยความสนุกสนาน  

มีน้ำใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพื้นที่
ปลอดภัยในการทำกิจกรรมทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม  

5.1 เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง  
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 
จะช่วยสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงและ
จิตใจให้แจ่มใส มีความสนุกสนาน  
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

5.2 เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง  
และเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม รับรู้ 
และเข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีม  
ร่วมวางแผนเพ่ือให้ทีมประสบความสำเร็จ  
แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย 
เพ่ือนในทีม มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎ 
กติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน 

5.3 ร่วมแข่งขันเกม การละเล่นพ้ืนเมือง  
และกีฬากับเพ่ือนเป็นการแข่งขัน 
ในฐานะนักกีฬา สมัครเล่น มุ่งสร้าง 
ความสามัคคีและมิตรภาพ 

1. เตรียมและเก็บอุปกรณ์เข้าที่  
2. รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจได้รับผลจากการเล่นของตนเอง 

และเพ่ือน 
3. ดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

ระหว่างเล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย  
และเล่นกีฬา  

4. วางแผนดูแลสุขภาพตนเองด้วยการเล่นเกม เล่นการละเล่น
พ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ทั้งประเภทเดี่ยว 
ประเภทคู่ ประเภททีม  

5. วางแผนเล่นเกม เล่นการละเล่นพ้ืนเมือง และเล่นกีฬาเป็นทีม
ร่วมกับเพื่อน กำหนดกติกา กฎเกณฑ์ร่วมกัน   

6. ฝึกซ้อมการเล่นกีฬาเป็นทีมกับเพ่ือน ผ่านสถานการณ์ 
การร่วมฝึกฝน ร่วมฝ่าฟันรวมกันเป็นทีม ยอมรับ 
ความแตกต่าง ความถนัดของแต่ละคน 

7. เล่นเกม เล่นการละเล่นพ้ืนเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา 
อย่างสม่ำเสมอตามบริบท  

 
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
6. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของ

ตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด 
ข้อมูล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ  

7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม       
ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล ร ับรู ้และหลีกเลี ่ยงภาวะหรือสถานการณ์ที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
หรือความไม่สบายใจ หาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นการทำร้ายหรือใช้ความรุนแรง  
ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 

8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการสื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพ 
ทีดี่กับคนอื่น  

 

 

 

การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
6. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู ้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และ

ข้อจำกัดของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั ้งส่วนตัวและร่วมกับผู ้อื ่น ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความม่ันใจและความภาคภูมิใจ 

6.1 สำรวจตนเอง และบอกความคิด 
ความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ 
จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัดของตนเอง 
ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น 

6.2 ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เกิด 
ความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 

 
 
 

1. สำรวจและวางแผนพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับจุดเด่น  
จุดด้อย และข้อจำกัดของตนเอง เช่น กิจกรรมร่างกาย
ของฉัน ครอบครัวของฉัน ฯลฯ 

2. จัดสถานการณ์ใช้ความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นของตน         
ในการทำกิจกรรม เช่น เล่นเกม การละเล่น  
การแสดงหน้าชั้นเรียนตามความถนัด ให้ความสำคัญ 
กับการชื่นชมเพ่ือน  

3. จัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถให้นักเรียนมีโอกาส
แสดงออก เพ่ือสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง เช่น การประกวดร้องเพลง แต่งกลอน ฯลฯ  
ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม 

4. จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด  
ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง เช่น อาชีพในฝัน 
บุคคลในฝัน ฉันทำได้ ฉันสามารถ... ฉันอยากเป็น... ฯลฯ 

7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู ้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรม  
ที่เหมาะสม ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้ง หรือความไม่สบายใจ หาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นการทำร้าย
หรือใช้ความรุนแรงขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ 
ที่ไว้วางใจ 

7.1 สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึก 
ของตนเอง และบุคคลรอบข้าง 
แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล 

7.2 รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ 
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สบายใจ  
ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อ่ืน  
ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการ 
ที่รุนแรง 

7.3 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และขอความ
ช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำจากพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ  
เป็นการกระทำท่ีต้องฝึกฝนให้ปฏิบัติได้ 
ในสถานการณ์เฉพาะหน้าในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน 

1. ฝึกฝนสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น บันทึกสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง 

2. ปรับเปลี่ยนการแสดงออกทางความคิด ความต้องการ    
และความรู้สึกในการอยู่ร่วมกัน 

3. ฝึกทักษะการประนีประนอมให้นักเรียน 
4. จำลองสถานการณ์การแก้ปัญหา และขอความช่วยเหลือ 

ในกรณีต่าง ๆ เช่น หลงทาง หรือประสบอุบัติเหตุ 
5. ฝึกให้เด็กสังเกตลักษณะท่าทางการแสดงออกของตนเอง 

และผู้อ่ืน เช่น หน้าแดง กำมือ ถลึงตา น้ำเสียง ฯลฯ  
เพ่ือรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการสื่อสารให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 

กับคนอ่ืน  
8.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 

และกลุ่มเพ่ือนอย่างมีความสุข  
 

1. ทำกิจกรรมในสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและ
สถานการณ์ในโอกาสพิเศษร่วมกับคนในครอบครัว  
เพ่ือน และคร ู 

8.2 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
     
 

1. ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ดังนี้ 
- สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจที่เอ้ือต่อการตอบรับเชิงบวก 
- ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยและสถานการณ์    
- ปฏิเสธที่ไม่สร้างความแตกแยกร้าวฉาน  
- สังเกตและเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก

ของผู้อ่ืน   
- แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเม่ือเกิดความขัดแย้ง 

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 สังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาสำคัญคือ
ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สังคมศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบด้วย การเป็นพลเมืองของท้องถิ่น 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมองหลากหลาย 
และมีมโนทัศน์สำคัญสำหรับใช้ทำความเข้าใจโลกและชีวิตที่กว้างขวาง เป็นผู้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนร่วมมือกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๖ สมรรถนะ ได้แก่  

๑. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สามารถ
จัดการอารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  

๒. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง  
ในระดับตนเองและครอบครัว  

๓. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างมีเหตุผล เพ่ือเข้าใจการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตที่มีต่อตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน เห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ และท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู ่เพ่ือสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

๔. ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของสิ ่งแวดล้อมอยู ่รอบตัวและชุมชน ตัดสินใจดำเนินกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่สมดุล
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๕. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู ้ อ่ืน  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 

๖. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ 
และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๖ สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น ๑๒ ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้   
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ ทั้ง ๑๒  ข้อ ดังกล่าว นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา                 
ปีที ่ ๑ - ๓ โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื ่อให้เมื ่อผู ้เร ียน                        
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
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 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ว่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือทำความเข้าใจตนเองและสังคม โดยการปฏิบัติตน
ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือด้วยสำนึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง การพัฒนาระบบ
ความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทำสิ่งใด ๆ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีที่ส่งผลต่อการคิดดี พูดดี และ  
ทำแต่สิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์และสร้างสันติสุขทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือนำมาเสริมสร้างความเข้าใจ
ในสังคมปัจจุบันที ่มีรากประวัติศาสตร์ซึ ่งเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ที่มีลักษณะผสมผสานและก่อรูปเป็นวัฒนธรรมและสังคม  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อันส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตน 
ตามบทบาทหน้าที ่ และสิทธิเสรีภาพในการอยู ่ร ่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้จ่าย  
และการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสิ ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู ่การเป็นสมาชิกที่ดี  
ของประเทศชาติ 
 จุดเน้นการพัฒนา  
 การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านศีลธรรมจัดให้สอดรับกับ 
กรอบคิดของกลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การดำเนินการเรียนรู้ให้ไปถึงสมรรถนะทั้ง ๖  ประการ ได้นั ้น ต้องอาศัย 
การปฏิบัติ ทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดศีลธรรมไปสู่ชีวิต 
ตามทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู้ต่าง ๆ  
   การปฏิรูปการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นการศึกษาถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองของชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ของโลก ซึ่งร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ให้เกิดความม่ันคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่นเป็นฐาน (ตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ 
ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี  
 สำหรับช่วงชั้นที่ ๑ ได้จัดผลลพัธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น เป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้ 
 1. ศาสนธรรมนำทางชีวิต เพื่อพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียน 
ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย จิตใจ และปัญญา อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์และความสงบสุขในครอบครัว โรงเรียน  
และชุมชน  
 2. การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนร่วมกับ 
คนในครอบครัว เพ่ือน และครู เรียนรู้และพัฒนาตนเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินและทรัพยากรอย่างมีการวางแผน และ
ประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน เห็นความสำคัญของการประหยัดและออม 
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 3. เหตุการณ์ในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้ค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัว และ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนและผู ้เกี ่ยวข้อง จนสามารถทำความเข้าใจ
เหตุการณ์ต่าง ๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุน นำไปสู่การปฏิบัติตนที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
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 4. ชีวิตในบ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตจากสังคมใกล้ตัว                     
ไปสู่สังคมที่ไกลตัว และสังคมในโลกเสมือน ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ เป็นสมาชิกของสังคม 
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื ่นที่มีความแตกต่าง และทำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อยู ่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู ้อื ่น ส่วนรวม และสำรวจข้อมูล  
โดยใช้แผนที่ แผนผัง รูปถ่าย เพื่อจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นการบูรณาการให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ที่มีการผสมผสาน เลือกรับและปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย 
 6. รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เป็นการบูรณาการให้ผู้เรียนตระหนักและเท่าทันความคิดของตนเอง  
ที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อและค่านิยมของสังคม เท่าทันสื่อโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก สร้างและส่งต่อ  
สื่อสารสนเทศ  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 จากการฝึกฝนให้ผู ้เร ียนได้ใช้ศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถดูแลตนเอง 
ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข  
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเป็น “นักประวัติศาสตร์ที่ดี กล่าวคือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจำและนำสิ่งที่
ศึกษาจดจำมาได้ มาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป” (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) ฝึกฝนใช้กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ท้องถิ ่น เข้าใจพัฒนาการของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ  
อาศัยการคิดขั ้นสูงเพื ่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ ่งผู ้เรียนสามารถนำไปใช้  
ในการทำความเข้าใจและค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝึกฝนให้ผู ้เรียนสามารถอยู ่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติสุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  
ทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล เข้าใจการอยู่ร่วมกันตามกฎ กติกา และข้อตกลง ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา นำไปสู่การทำตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมรับรู้
และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการฝึกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใช้เงิน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น 
จากการใช้เงินและการใช้ทรัพยากรของตนเอง ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า  
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเอง และครอบครัว มีจิตสำนึกและปฏิบัติตามตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ภาษาไทย/ ภาษาอ ังกฤษ สามารถจ ัดสถานการณ์จากการฟ ัง การอ ่านวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เร ื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที ่หลากหลาย ซึ ่งมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีที่ดีงาม โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่าน  
การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวที่ตน
สนใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจ
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใช้ จ่ายและใช้ทรัพยากร 
ให้คุ้มค่า และบูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 



๑๐๓ 
 

  

 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อเรื่องราวที่มีความหมายและมีคุณค่า
ต่อความคิด ความสนใจ และความรู้สึกจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้การสื่อสาร  
มีความชัดเจน และน่าสนใจมากข้ึน  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพจิต 
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างรู้เท่าทัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก
ความสามัคคีรู้จักให้อภัย ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการร่วมกันแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม รับรู้และเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในห่วงโซ่ที่เกื้อกูลกัน เพ่ือการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม อนุรักษ์ธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๑. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สามารถจัดการอารมณ์

อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  
๑.๑ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดา

ในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  
๑.๒ ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  
๑.๓ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิด

การคิดขั้นสูง 
๑.๔ สื่อสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพ

ความแตกต่างระหว่างกัน  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย  

๑.๕ อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
และพอเพียง 

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

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ในระดับตนเอง
และครอบครัว  

๒.๑ วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัย 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

๒.๒ ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง  
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนัก
ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน 

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

 



๑๐๔ 
 

  

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๓. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

อย่างมีเหตุผล เพื่อบอกผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของท้องถิ่น
ที่ตนอาศัยอยู่และสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

๓.๑  สอบถาม ค้นหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน
และท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและ
เหตุการณ์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีต 
ที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต  

๓.๒ ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อย่างเห็นคุณค่าและคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ผู้อ่ืน  
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

๔. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวและชุมชนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ 
ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นท่ีใด 
ในโรงเรียน ชุมชน ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และลักษณะ          
ทางกายภาพในชุมชน 

๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ห้องเรียน โรงเรียน ด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

  

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๕. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 
๕.๑ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

ใช้และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน 
๕.๒ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

หรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิก 
ของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

๕.๓ รักษาสิทธิพ้ืนฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิเสธ เพ่ือไม่ให้ตน 
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและ                       
แจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๔ แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 
และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพ่ือน (Bullying) 

๕.๕ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์
ของชาติ และร่วมกิจกรรม ที่ทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวมตามกำลังของตน 

๑. การจัดการตนเอง 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

๖. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง 
และผู้อื่น ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ 
และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

๖.๑ เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
อย่างรู้เท่าทัน 

๖.๒ ใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบ 
การคิดและตัดสินใจในการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

๖.๓ สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อ 
ผลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๑ 

1. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู ้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื ่นที ่ตนนับถือ  
หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการตนเอง
และดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดข้ันสูง 

2. สามารถสื่อสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่างกัน  
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทัน
และพอเพียง 



๑๐๖ 
 

  

3. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะความต้องการ 
และความจำเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 

4. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว  
และโรงเรียน 

5. นำเสนอเรื ่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที ่เกี ่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลา
และเหตุการณ์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยภาพและภาษา
ของตนเองที ่เข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็นขั ้นตอน และทำกิจกรรม  
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำ  
ในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

6. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่าง ๆ และสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่ แผนผัง  
รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนในชุมชน
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา 
ที่สร้างร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึ กว่าเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกายและวาจา
เมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น  
ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

9. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง    
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

10. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วมกิจกรรม  
ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

11. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น  
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

12. ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล  
สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 

 

 



๑๐๗ 
 

  

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู ้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื ่นที ่ตนนับถือ 
หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการตนเอง
และดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดข้ันสูง 

๒. สามารถสื่อสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่างกัน  
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติ
สิ ่งแวดล้อมอย่างรู ้คุณค่าเพื ่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั ่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน 
อย่างรู้เท่าทันและพอเพียง          

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  

หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการ
ตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาที่ก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 

 
 
๑.๑ ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ 

ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือ
ศาสดาในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเป็นกรอบ 
ในการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. เข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน และปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญ 

ทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่แสดงถึง 
ความศรัทธา ความเคารพในพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืน 
ที่ตนนับถือ 
๑.๑ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรม 

ที่ดีงามทั้งทางกาย วาจา และใจ 
๑.๒ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับบุคคลในครอบครัว

โรงเรียน หรือชุมชน เชน่ ในวันธรรมสวนะ วันสำคัญทาง
พุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

๑.๓ การสะท้อนความคิดเห็นหลังจากปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือให้
เข้าถึงคุณค่า ความศรัทธาอย่างมีปัญญา 

๑.๔ ประยุกต์ความเข้าใจและความศรัทธาในหลักธรรมไปใช้ 
การปฏิบัติตนในสถานการณ์อ่ืน ๆ ในชีวิตประจำวัน 
จนเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

 
 
 

๑. ศาสนธรรมนำทางชีวิต เพื่อพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชน 



๑๐๘ 
 

  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.๒ ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล  

เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางเบญจศีล เบญจธรรมหรือหลักธรรม
คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมของสถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน ที่ดีงาม 
๒.๑ ให้ความรักความเมตตา  กรุณาต่อผู้อื่น สิ่งมีชีวิต 

และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรา  
ใช้สติกำกับตนเองในการไม่เบียดเบียน หรือทำร้ายชีวิตผู้อื่น 

๒.๒ ถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก เตือนตนเองไม่ให้หยิบฉวยใช้
สิ่งของของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒.๓ ใช้หลักความถูกต้องและความพอดี ไม่แย่งชิงของ (ผู้เป็นที่) 
รักของผู้อื่น  

๒.๔ พูดแต่ความจริง  ไพเราะ ถูกกาลเทศะ ใช้เหตุผล  
และเป็นประโยชน์ ด้วยจิตปรารถนาดีต่อกัน ให้เกียรติกัน  
มุ่งสร้างความสามัคคี รู้จักเตือนตนไม่ให้พูดปด  
พูดคำหยาบ คำส่อเสียดเพ้อเจ้อ นินทา 

๒.๕ รู้สึกตัว เตือนตนให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ใช้สิ่งของและ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องพอดี ไม่หลง ไม่เสพสิ่งที่ไม่ดีต่อ
ร่างกายและจิตใจ 

๒.๖ สะท้อนความรู้สึกถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติตน 
ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันดีงามตามปณิธานที่ตั้งไว้ 
อย่างเหมาะสมตามวัย 

๒.๗ ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในหลักเบญจศีลเบญจธรรมหรือ
หลักคำสอนในศาสนาอ่ืนในชีวิตประจำวัน 

1.๓ ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่ 
อย่างมีสติ สมาธิและปัญญา 
ที่ก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 

๓. พัฒนาวิธีคิดข้ันสูงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม 
ยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญา  
๓.๑ ตื่นตัว ตามรู้ ฝึกใช้สติสัมปชัญญะ เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์

ในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เช่น  
สุขภาวะ การกิน อยู่ ดู ฟัง เล่น ใช้สิ่งของและเทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม ระมัดระวัง และปลอดภัย 

๓.๒ มีสมาธิ มีจิตจดจ่อต่อการทำกิจกรรมการเรียนรู้ เล่น และ
ทำงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจดจำความหมาย 
ความรู้ที่สำคัญ มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยาก เฝ้าสังเกต 
กำกับตนเองให้ทำงานจนสำเร็จ  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ๓.๓ มีปัญญาในการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้วิธีคิด 

ตามแนวโยนิโสมนสิการในการแยกแยะความหมาย 
ที่แตกต่างหลากหลาย ผิด - ชอบ ชั่ว - ดี เป็นประโยชน์ -
ไม่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการแก้ปัญหาในการเรียนและ
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

๓.๔ สะท้อนการเรียนรู้เพ่ือเข้าใจถึงคุณค่าของการมีสติ สมาธิ 
ปัญญา ที่มีต่อการดำเนินชีวิต และการทำการงานต่าง ๆ 
ของตน  

๓.๕ ประยุกต์ใช้วิธีคิดข้ันสูง ตามแนวอริยสัจ ๔ โดยมีสติ 
สมาธิเป็นฐาน ผ่านการทำโครงงานที่มีการแก้ปัญหา 
อย่างเหมาะสมกับวัยและการดำเนินชีวิตในสถานการณ์จริง   

๒. สามารถสื่อสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่างกัน
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  
อย่างรู้เท่าทันและพอเพียง          

2.๑ สื่อสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ 
เคารพพ่อแม ่คร ูหรือผู้ใหญ่  
เคารพความแตกต่างระหว่างกัน  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  
ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 

2.๒ อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และ 
ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและ
พอเพียง 

๑. ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดโดยใช้วิธีคิด
ตามแนวของโยนิโสมนสิการอย่างบูรณาการ 

๒. ฝึกปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธเพื่อแสดงความเคารพ  
พ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ 

๓. ระมัดระวังการใช้คำพูดในการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 

๔. ใช้วิธีคิดตามแนวของโยนิโสมนสิการในการปฏิบัติตน  
เพ่ืออยู่ร่วมกันและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่าและพอเพียง 

๕. ทำโครงงานคุณธรรมตามแนวพุทธหรือศาสนธรรมที่ตนนับถือ
โดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 

 

   
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๓. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธ ีการแก้ไขปัญหา เพื ่อนำไปสู ่การ แยกแยะ                     
ความต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย  

๔. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน                  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ครอบครัว            
และโรงเรียน    

๒. การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๓. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะ  

ความต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 

3.๑ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 
ในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือนำไปสู่การแยกแยะ 
ความต้องการและความจำเป็น 
วางแผน การใช้จ่ายและออมเงิน
อย่างเหมาะสมและมีวินัย  
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการลดค่าใช้จ่าย 

 

- สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับที่มาของรายได้ และค่าใช้จ่าย 
ในบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องจ่าย  

- ประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายและ 
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน  

- ทำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับรายรับ รายจ่ายของครอบครัว 
ร่วมกับผู้ปกครอง เช่น การทำอาหารและคำนวณค่าใช้จ่าย 
การคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าของใช้ 
ค่าของเล่นที่ผู้ปกครองต้องจ่าย การฝึกใช้เงินซื้อของ จ่ายเงิน
รับเงินทอน การช่วยผู้ปกครองทำงานเกี่ยวกับอาชีพของ
ครอบครัวที่สามารถทำได้ตามวัย 

- ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว 
และเห็นประโยชน์ของการออม 

๔. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวัน  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง  
ครอบครัว และโรงเรียน 

4.1 ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวม
และทรัพยากรในการทำงาน 
การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวัน อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึง
ผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้ของใช้ส่วนตัว ของเล่น 
ของใช้สาธารณะ การรับประทานอาหาร ของตนเอง  
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อพฤติกรรมของตนเอง  
วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ 
จนเป็นนิสัย  

- ศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  
ทั้งทรัพยากรส่วนตน เช่น ดินสอ กระดาษ เสื้อผ้า อาหาร และ
ทรัพยากรส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

- วิเคราะห์ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตของใช้ ที่ใช้ในครอบครวั
และโรงเรียน เช่น ดินสอและกระดาษท่ีผลิตจากไม้ รวมทั้ง
เครื่องจักรและแรงงานการผลิต ศึกษาแนวทางการใช้ของใช้
อย่างประหยัดคุ้มค่าจากสื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
แล้วคัดสรรมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว 

- ทำกิจกรรมสำรวจพลังงาน กิจกรรมเดินเมือง สังเกตพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใช้น้ำ ไฟฟ้า และของเล่นของใช้สาธารณะ 
วิเคราะห์ชื่นชมผู้ที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๕. นำเสนอเรื ่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที ่เกี ่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับเวลา
และเหตุการณ์สำคัญ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูล  
ที ่เก ี ่ยวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองที ่เข ้าใจง่าย ช ัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบ  
อย่างเป็นขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ต่อปัจจุบัน และผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๕. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ
เวลาและเหตุการณ์สำค ัญ ที ่ส ่งผลต ่อการเปลี ่ยนแปลงจากอดีตถ ึงปัจจ ุบ ัน และอธ ิบายผล 
ของการเปลี ่ยนแปลงที ่มีต่อวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็น
ขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบัน และผลของการกระทำในปัจจุบันที ่มีผลต่ออนาคต ด้วยความรู ้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง  
ของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

๕.๑ ใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องและน่าเชื่อถือ 
ในการสอบถาม ค้นหาคำตอบ
อย่างเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องราว
ของตนเอง บุคคล วัตถุ และ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน ประวัติ 
ความเป็นมาและวิถีชีวิต  

๕.๒ อธิบายเรื่องราวตามลำดับเวลา 
จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่แสดงถึง
ความต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบของเหตุการณ์ที่มี
ต่อวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์
ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน
และท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน 

- ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและ
ชุมชนของตน 

- ตั้งคำถามเพ่ือสอบถามและค้นหาคำตอบ การอ่าน และฟัง
เรื่องราวบุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต 
จากบุคคล หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร 
ทะเบียนบ้าน บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

- ลำดับเวลาและเหตุการณ์สำคัญของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนโดยใช้เส้นเวลา 

- สืบค้นข้อมูลจากประวัติศาสตร์บอกเล่า สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติกับ
ชุมชนและท้องถิ่น คุณูปการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลสืบเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน  

- บันทึกข้อมูลเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
อย่างเป็นระบบ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์สำหรับสร้าง
ข้อสังเกตหรือข้อค้นพบใหม่ 
 

 

๓. เหตุการณ์ในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 



๑๑๒ 
 

  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๕.๓ นำเสนอเรื่องราวบุคคลในครอบครัว

โรงเรียนและชุมชน ประวัติ 
ความเป็นมาและวิถีชีวิต ด้วยภาพ
และภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย
และชัดเจน ที่แสดงถึงความรู้สึกถึง 
การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน  

๕.๔ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นมา 
และเอกลักษณ์ของครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน  

๕.๕ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
ที่แสดงถึงความตระหนักของ 
ผลการกระทำในอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบัน และผลของการกระทำ 
ในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

- นำเสนอข้อมูลของเรื่องราว ความคิดและความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนโดยใช้จินตนาการ ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายในรูปแบบของตนเอง เช่น การวาดภาพ การเขียน
แผนผังความคิด การเขียนความเรียง 

- สะท้อนความคิดและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องราวของตนเอง 
บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ประวัติความเป็นมา 
และวิถีชีวิต  

- ปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน อย่างภาคภูมิใจและไม่สร้างความเสื่อมเสีย 

 

  
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๖. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่ แผนผัง  
รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ห้องเร ียน โรงเร ียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและ                   
คนในชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

๗. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา 
ที่สร้างร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน  

๘. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู ้อื ่น ปฏิเสธเพื ่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิด 
สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เก่ียวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกายและ
วาจาเมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพ่ือน (Bullying) ควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน   

 
 
 

๔. ชีวิตในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 



๑๑๓ 
 

  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๖. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่ แผนผัง 

รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
ที่บ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเอง  
และคนในชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

๖.๑ ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่าย 
แสดงตำแหน่ง ระยะทาง และทิศ
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่ปรากฏ 
ทั้งในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
และสถานที่สำคัญท้ังที่เกิดจาก
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

๖.๒ ใช้ประโยชน์จากแผนผัง แผนที่             
ในการวางแผนการจัดบ้าน                  
จัดห้องเรียน และการเดินทาง  

๖.๓ ร่วมกันจัดระเบียบและดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งบ้าน ห้องเรียน 
โรงเรียน และชุมชน โดยคำนึงถึง
ผลการกระทำของตนเองและชุมชน
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ป็นองค์ประกอบสำคัญของ 
ปัจจัยสี่ ซึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ  

๖.๔ ร่วมมือกันป้องกัน แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในบ้าน ห้องเรียน 
โรงเรียน และชุมชนที่มีผลต่อ                
การดำรงชีวิตของทุกคน 

- อ่านและเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในห้องต่าง ๆ  
ของบ้านและโรงเรียน  

- ใช้แผนที่ในการสำรวจสถานที่ตำแหน่งของสถานที่สำคัญ 
ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างข้ึน การวางแผน 
การเดินทาง  

- อ่านและเขียนแผนที่แสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจากบ้านมาโรงเรียน หรือแผนที่ 
จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งในชุมชน 

- ออกแบบการจัดวางเครื่องใช้ในห้อง และลงมือจัดบ้าน  
จัดห้องเรียน ให้สะดวกใช้งานและเป็นระเบียบ 

- สำรวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการสัมภาษณ์
บุคคลในชุมชนเพ่ือวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพ  
และการดำรงชีวิต   

- ทำกิจกรรมเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น  
ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาชีพของชุมชน ทำอาหารจากผลผลิต
ในชุมชน ทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติชุมชน  

- สังเกตและสำรวจพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

- วางแผนร่วมกับคนในครอบครัว และเพ่ือน ในการจัดระเบียบ 
ดูแลรักษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และ
ชุมชน ลงมือปฏิบัติตามแผน  

- ประเมินพฤติกรรมตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตน              
จนเป็นนิสัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนผู้อ่ืน             
ให้ร่วมกันปฏิบัติ เช่น ทำความสะอาดเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ 
ทำอาหารง่าย ๆ ให้ตนเองและคนในครอบครัว ทำความสะอาด
บ้าน โรงเรียน ชุมชน อย่างเป็นขั้นตอนและถูกวิธี 

 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๗. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎ กติกา

ที่สร้างร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิก
ของครอบครัว ชั้นเรียน และโรงเรียน 

๗.๑ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ กฎ กติกา 
ระเบียบ มารยาท ในครอบครัว 
โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกท่ีดี  

๗.๒ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจและยอมรับ
ข้อตกลงที่สร้างร่วมกัน โดยลงมือทำ
ด้วยความเต็มใจ เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ในการทำ
กิจกรรมในครอบครัว ชั้นเรียน  
และโรงเรียน หรือแก้ปัญหา 
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน  

- กำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้โอกาสในการทำกิจกรรม 
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกฝนการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ และมีมารยาท เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การทักทาย การรับประทาน 
การรับของส่งของ การแสดงกิริยาอาการ การทักทาย  
การสนทนา การใช้คำพูด การแต่งกาย 

- ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ กติกา เช่น กติกา 
ในการเรียนหนังสือ การใช้สถานที่สาธารณะ การเล่นเกม การใช้
เวลาว่าง  

- ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การรับฟังความคิดเห็น 
การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการทำงานกลุ่ม ฯลฯ 

๘. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื ่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิด  
สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวก ทั้งทางกาย
และวาจาเม่ือร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อ่ืน ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) 
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 

๘.๑ อยู่ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนอย่างสันติ ทำได้โดย      
- ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานสิทธิของตน   

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
- ปฏิเสธเพ่ือไม่ให้ตนถูกรังแก หรือ

ละเมิด สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ ทรัพย์สิน และแจ้งผู้ใหญ่ 
ที่เก่ียวข้องเมื่อมีปัญหา 

- แสดงพฤติกรรมเชิงบวก  
ทั้งทางกายและวาจา เมื่อร่วม
กิจกรรม หรือทำงานกับผู้อ่ืน 

- ยอมรับความคิด ความเชื่อ  
และการปฏิบัติของบุคคลอ่ืน 
ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ
และการเหมารวม  

- ไม่กลั่นแกล้งเพ่ือน (Bullying) 
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก            
ของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน   

- กำหนดสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง หรือใกล้เคียงชีวิตจริงของ
นักเรียน ในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น ทำงานบ้าน
ร่วมกับครอบครัว การเล่นเกม การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
กับเพ่ือน 

- ทำกิจกรรมกลุ่ม กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม  
ตามความถนัด ของแต่ละคน  แบ่งงานตามความสามารถ             
ร่วมกันพัฒนาตนเองและเพ่ือน ช่วยเหลือกันในกลุ่มจนประสบ
ความสำเร็จร่วมกัน 

- เลือกหัวหน้าห้อง เลือกตัวแทนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
ทั้งในห้องเรียน โรงเรียน ด้วยการอภิปรายความเหมาะสม  
และยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุผล  

- ประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมของห้อง หรือ 
งานโรงเรียน เช่น งานวันปีใหม่ งานวันเด็ก งานแสดงละครห้อง  
งานนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
เพ่ือฝึกฝนการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 



๑๑๕ 
 

  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๙. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

10. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วมกิจกรรม  
  ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และส่ือ 

๙. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า  และไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๙.๑ ร่วมกันอนุรักษ์และภาคภูมิใจ 
ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา บุคคล 
และสถานที่สำคัญของชุมชน  

๙.๒ เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
และวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในฐานะสมาชิกของชุมชน  
ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึง 
ความปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

- สัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน เรียบเรียง นำเสนอ แสดงความคิด 
ความรู้สึก  

- ลงมือทำกิจกรรมหรือใช้มรดกทางภูมิปัญญาในชีวิตประจำวัน 
ตามวัย  

- การทัศนศึกษาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด 
ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ 

- เขียนข้อความเชิญชวน ร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 
หรือใช้ และรักษามรดกทางภูมิปัญญา 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับบุคคล
ในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียนและชุมชน  

- สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม 
ในชุมชน 

๑๐. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วมกิจกรรม 
ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตน ภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

๑๐.๑ ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อ
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของ 
ชาติไทย ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย และค่านิยมร่วมกัน
ของสังคม  
 

- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
ร่วมกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน บุคคลในโรงเรียน  
และชุมชน เช่น การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติ  
และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ 

- การอ่านปฏิทินวันสำคัญที่เก่ียวชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ในรอบปี 

- อ่าน และฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันหลักและสัญลักษณ์ 
ของชาติไทย ถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกในรูปแบบต่าง ๆ               
อย่างง่าย ๆ  

 

๕. วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 



๑๑๖ 
 

  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑๑. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

๑๒. ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล  
สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และส่ือ 
๑๑. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๑๑.๑ เลือกใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

อย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อ 
ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๑๑.๒ จัดการเวลาในการใช้สื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 
อย่างรู้เท่าทัน 

- ดูโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ แล้วระบุวิธีการหรือกลวิธีของสื่อ 
ที่เชิญชวนให้ซื้อหรือบริโภค ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ 
บริโภคหรือไม่บริโภค โดยสามารถให้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจได้ 

- เขียนหรือบันทึกข้อมูลด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล 
มาใช้วิเคราะห์ระยะเวลาการใช้สื่อ สารสนเทศ ที่เหมาะสม
กับตนเอง  

๑๒. ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล 
สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

๑๒.๑ เลือกแนวทางการปฏิบัติตนเอง 
ได้เหมาะสม จากการแยกแยะ
ความแตกต่างของสื่อ และ
วัตถุประสงค์ของสื่อและ
สารสนเทศ  

๑๒.๒ สืบค้น อ่าน สร้างและส่งต่อ
สารสนเทศอย่างมีมารยาทและ
เคารพผู้อ่ืนในฐานะผู้ผลิตหรือ 
สร้างสื่อ  

๑๒.๓ ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว 

- สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย เช่น หุ่นเงา แล้วเปรียบเทียบ 
ความเหมือน/ ต่าง ระหว่างหุ่นเงากับภาพเคลื่อนไหว 
ในสื่อโทรทัศน์ เพ่ือสามารถเข้าใจเรื่องการประกอบสร้างสื่อ 
(construct) ในบริบทต่าง ๆ  

- พัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อ ด้วยการหยุดคิดพิจารณา 
เมื่อรับข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ และคำนึงถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนตามจากการส่งต่อข้อมูล 

- ใช้แนวคิดท่ีได้รับจากสื่อเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของตนเอง เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาหรือ 
การทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกข้ึน ง่ายขึ้น   

 

๖. รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ (inquiry) เพ่ือเข้าใจ

ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร 
  เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
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/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 
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เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือใช้
แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดจากการผสาน
ทักษะ เทคนิค วิธีการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สร้างชิ้นงาน เทคโนโลยีอื่นหรือนวัตกรรม ใช้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ 

จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู ้เพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้เร ียน ในช่วงชั ้นที่  1 ผู ้เร ียนควรได้รับ

ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการบูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้โดยอาจบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจบูรณาการผ่านธีมต่าง ๆ ดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี ้
•  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน 

และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ ้มค่า ลดการใช้เมื ่อไม่จำเป็น และอาจ    
บูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรมคำสั่ง
ด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

•  สิ่งแวดล้อม 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

ของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ ผลของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรม
คำสั่งด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร ์และ
ระบบธรรมชาติ 

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

เทคโนโลย ี
ในชีวิตประจำวัน 
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•  ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตก 

ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการเกิดลม ผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและ
อุทกภัย และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเขียน
โปรแกรมคำสั่งด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

•  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชิ้นงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของ
วัสด ุในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

•  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
   ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นและเห็นว่า 
การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย สร้างชิ้นงานหรือเครื่องมืออย่างง่ายในการเล่น                      
การทำงาน การแก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั้น 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมและ 
ใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามข้ันตอนหรือวิธีการ  
 การฝึกให้ผู้เรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จดจำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ สร้างคลังคำศัพท์เหมาะสม
ตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคลังคำศัพท์ 
ที่เหมาะสมตามวัย ด้วยการนำอ่านบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อฝึกการฟัง
อย่างมีความหมาย รู้จักและสะสมคำศัพท์ที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื ่อสาร 
ด้วยการใช้ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือข้อความสั้น ๆ  เพ่ือสร้างคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป  
  โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม ชอบทำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล ดังนั้น ผู้เรียนจึง
ควรเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม  รวมถึงฝึกการ 
หยิบจับ และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  ช่วง ป.2 และ ป.3 สามารถเรียนรู้ที่จะสร้าง
คำถามที่นำไปสู่การสืบเสาะ (Testable Question) และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น จัดกระทำข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูล หรือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ของเล่น ของใช้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการของตนเอง 
โดยอาศัยการช่วยเหลือหรือแนะนำ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม และประเมินเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สังเกต หรือทดลองได้จะทำให้ผู้เรียน

พัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
สมรรถนะการคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ  เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและระบบธรรมชาติ  
ฝึกการทำงานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วง 
สามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะเฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถอ่านและแปล
ความหมายข้อมูลที่พบในชีวิตประจำวัน และได้ฝึกฝนการนำคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 
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 จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสืบเสาะ สร้างชิ้นงาน และแก้ปัญหา ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
สนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงประโยชน์ของการรวมพลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ให้นักเรียนรู ้จักคำศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็น 
คลังคำศัพท์เฉพาะตน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูดหรือเขียนเพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผล 
การสืบเสาะ สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และจัดกระทำข้อมูล 
ในรูปตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเป็นการดำเนินเร ื ่องราวในการสืบเสาะหาความรู้  หรือประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิป ัญญาในชุมชน  นอกจากนี้   
ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทิศกับ
การใช้แผนผังหรือแผนที่ สามารถเชื่อมโยงเรื ่องราวในประวัติศาสตร์  ทั้งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการ
แก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ เน้นฝึกทักษะพื้นฐาน 
การแก้ปัญหาในการจัดลำดับขั ้นตอนการทำงานหรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ขั้นตอนที่เหมาะสมหรือได้แนวทาง
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
ที่สนใจเพื่อค้นหาความรู้ และส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น ของใช้
ตามความสนใจ ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวอย่าง 
ของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิทยาการคำนวณแสดงไว้ในธีมทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์
ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐาน 

ที่สังเกต หรือทดลองได้ 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักฐานที่มี 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐาน

และการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย  
ไม่ซับซ้อน 

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. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง  
ตารางทางเดียว ข้อความ  

3.3 ใช้ชุดข้อมูลที่จัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ 

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

4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของคำตอบ  

4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
และสนุกกับการแก้ปัญหา 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนเพ่ือสื่อสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล  3. การสื่อสาร 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารที่มีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 

5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยภาษาพูด 
ภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา      
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 
 

เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ
แง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตร
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์
ของดินและน้ำจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดิน
และน้ำให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำเทคโนโลยี   
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีเหตุผล  แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับขั้นตอน
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ
ตามแนวทางตามท่ีเสนอไว้   

3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูล 
เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์
ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความตระหนัก
โดยนำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

5. ตั้งคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และเชื ่อมโยงสิ ่งที ่ได้จากการสังเกต 
จากแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนด
ตำแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ 
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6. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างคำอธิบาย
การเกิดลม นำเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการเลือกสื่อ
ที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพ่ือให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

8. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการทำ
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล   
และมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั ้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือ 
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้
สำเร็จ 

10. 
 

   ๑1. 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
สร้างของเล่นหรือของใช้เพื ่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม  สื ่อสารวิธีการ  
เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ  

แง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี ่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน 
และน้ำจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื ่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำ 
ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม  

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำเทคโนโลยีต่าง ๆ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมเีหตุผล 
แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับขั้นตอนในการลดการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทาง 
ตามท่ีเสนอไว้   

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวกและ

แง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตร 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์
ของดินและน้ำจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดิน
และน้ำให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินและ
น้ำจากข้อมูลที่สังเกตและรวบรวม
ได ้และนำเสนอ โดยใช้คำพูดของ
ตัวเอง หรือวาดภาพ ทำงานศิลปะ
อย่างง่าย 

2. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์    
เพ่ือระบุส่วนประกอบของดิน    
จำแนกชนิดดิน โดยใช้ลักษณะ 
และสมบัติของดินเป็นเกณฑ์ 
จากการสังเกตและใช้เครื่องมือ 
อย่างง่าย 

3. สร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์  
เพ่ือบอกลักษณะและสมบัติของน้ำ 
ที่เหมาะสมในการนำมาใช้อุปโภค
และบริโภค จากการสังเกตและใช้
เครื่องมืออย่างง่าย 

4. ร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำ
ของตนเองและครอบครัวที่ส่งผล 
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบกับตนเอง
และผู้อ่ืน 

5. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตน 
ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ 
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

6. นำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำ  
โดยเลือกใช้สื่อในการนำเสนอ 
ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

1. สังเกตการใช้ประโยชน์ดินและน้ำจากตัวเองและจากสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว หรือจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหรือ 
จากสื่อต่าง ๆ เช่น รูป คลิปวิดีโอท่ีกำหนดให้ ร่วมกันอภิปราย 
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ  
และนำเสนอโดยใช้คำพูดของตัวเอง หรือวาดภาพ ทำงานศิลปะ
อย่างง่าย ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ดินและน้ำ เช่น 
- ดินมีหลายชนิด บางชนิดเหมาะสมสำหรับเพาะปลูก  

บางชนิดนำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งก่อสร้าง  
บางชนิดนำมาใช้ทำสีเพ่ืองานศิลปะ 

- น้ำที่สะอาดนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร  
เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำต่าง ๆ 

2. เชื่อมโยงประโยชน์ของดินไปสู่ข้อสงสัยใหม่ว่า ดินประกอบด้วย  
สิ่งใดบ้าง เพ่ือนำไปสู่การสังเกตส่วนประกอบของดิน  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้มือบี ้ใช้แว่นขยาย คนก้อนดิน 
ให้เข้ากับน้ำ นำเสนอผลการสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของดิน นำข้อมูลมาจัดกระทำและนำเสนอ 
ในรูปแบบที่น่าสนใจ 

3. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน (สี เนื้อดิน ฯลฯ) 
การจับตัวของดินและการอุ้มน้ำของดิน โดยใช้วิธีซักถาม 
หรือใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกตลักษณะ การทดลอง  
เพ่ือจำแนกและการระบุชนิดของดินในท้องถิ่นหรือในชุมชน 
และการใช้ประโยชน์จากดินชนิดนี้ 

4. เชื่อมโยงประโยชน์ของน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนไปสู่ข้อสงสัยใหม ่   
ถึงลักษณะและสมบัติของน้ำที่นำมาใช้ดื่มและใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การสังเกต เช่น มองดูสีและสิ่งเจือปน
ในน้ำ และใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตเพ่ิมเติม ดมกลิ่น  
นำเสนอผลการสังเกตและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ 
และสมบัติของน้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ดื่มหรือใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. สำรวจพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัว 

ในการดำรงชีวิตหรือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมที่ได้ที่อาจส่งผลในแง่บวกและแง่ลบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
หรือต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

6. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ 
ของดินและน้ำ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
และอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการใช้
ประโยชน์จากดินและน้ำ รวมถึงการดูแลรักษาดินและน้ำ  
โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและประโยชน์ 
ของดินและน้ำ และจากข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ 

7. ร่วมกันออกแบบป้ายรณรงค์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือน 
ในโรงเรียนช่วยกันดูแลรักษาดินและน้ำ โดยนำเสนอในรูปแบบ 
ที่น่าสนใจและเหมาะสม โดยใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำเทคโนโลยี  
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนัก โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับขั้นตอน
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ
ตามแนวทางตามท่ีเสนอไว้ 

1. รับสารที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาทำเป็น
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

2. แสดงความตระหนัก โดยมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการหาแนวทาง
และเขียนลำดับขั้นตอนในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง 

3. ปฏิบัติตนตามแนวทาง 
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด 
คุ้มค่า พอเพียง 

1. ร่วมกันสังเกตเทคโนโลยีต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน ชุมชน รับสาร
ที่เป็นข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ฟังครูอ่านบทความ ใบความรู้ 
หรือสอบถามผู้ปกครอง สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์
ที่น่าเชื่อถือว่าเทคโนโลยีนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง และวัสดุนั้น
ทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติอะไร บันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างตรงไปตรงมา นำเสนอด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเอง  
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้กับผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. แสดงความตระหนัก โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในการหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง เขียนลำดับขั้นตอนการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลดการใช้เทคโนโลยี  
เช่น เขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรคำสั่งแสดงการปฏิบัติตน
จากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

4. ปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีร่วมตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า พอเพียง เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.1  เน้นการตั ้งคำถาม หรือฟังการอ่านจากครู เพื ่อรับรู ้เกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดินและน้ำ 

จากชีวิตประจำวันของตนเองหรือจากกิจกรรมหรือสิ่งต่าง  ๆ รอบตัว หรือที่พบในชุมชน ร่วมกันอภิปราย 
และนำเสนอประโยชน์ดินและน้ำ โดยใช้คำพูดของตัวเอง หรือวาดภาพ 

ป.2  เน้นการตั้งคำถาม การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมร่วมกับการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย  
เช่น แว่นขยาย เพื ่อสืบเสาะ ค้นหาส่วนประกอบของดิน ลักษณะและสมบัติของดิน ฝึกการจำแนก  
โดยให้จำแนกและระบุชนิดของดินในชุมชนและการใช้ประโยชน์ดินในชุมชน สืบเสาะเกี่ยวกับลักษณะ 
และสมบัติของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตนในการใช้
ประโยชน์จากดินและน้ำได้อย่างเหมาะสม ร่วมกันนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำ โดยเลือกใช้สื่อ 
ในการนำเสนอให้เหมาะสม 

ป.3  เน้นการสังเกต การรับสารที่เป็นข้อมูลจากการฟังจากครู หรือผู้ปกครอง สืบค้น อ่านข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำวัสดุใกล้ตัว วิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนัก 
โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางในการลดการใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเขียนลำดับขั ้นตอน เช่น เขียนโค้ดอย่างง่ายด้วยการใช้บัตรคำสั ่ง  และปฏิบัติตนตามแนวทาง 
ที่ร่วมตัดสินใจ 

 

 
  ในช่วงชั ้นที่ 1 ผู ้เร ียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู ้เกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์   
ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์  สิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน การดูแลและ
ปกป้องสภาพแวดล้อมให้ความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ัน 
3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมู ล 

เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีว ิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที ่รวบรวมได้  
เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ 
ให้เจริญเติบเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื ่อระบุสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบ 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความตระหนัก
โดยนำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั ้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

สิ่งแวดล้อม 



127 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูล 

เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษา  
ที ่เหมาะสมกับวัย รวมทั ้งตระหนักถึงสิ ่งที ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์  โดยบอก 
แนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
1. รวบรวมหลักฐาน โดยการสำรวจ 

ออกแบบการบันทึกข้อมูล  
และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ที่อาศัยอยู่  

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 
๑. ร่วมกันอภิปรายความหมายของสภาพแวดล้อมและตั้งคำถาม

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ 

๒. เลือกไปสำรวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนหรือชุมชน 
เช่น สวนสาธารณะ แปลงพืช สวนผักหรือผลไม้ แหล่งน้ำ 
ออกแบบการบันทึกชนิดของพืชและสัตว์และสภาพแวดล้อม 
ในแหล่งที่อยู่ที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น วาดรูป เขียนข้อความ ถ่ายรูป ถ่ายคลิปวีดีโอ  

3. นำเสนอผลการสำรวจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมที่สำรวจกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชและสัตว์ 
๒. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง 

ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการออกแบบการทดลอง 
อย่างง่าย การบันทึกผลการทดลอง 
ทำการทดลอง และลงข้อสรุป 
เพ่ืออธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช และ 
การดำรงชีวิตของพืช 

๓. ใช้เครื่องมืออย่างง่ายใช้ 
ในการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

๔. สังเกตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
ของสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
และนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
 
๔. ร่วมกันตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลองเก่ียวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ 

การเจริญเติบโตของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ เช่น  
สถานการณ์แปลงผักท่ีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีดินแห้ง ผักในแปลง  
ล้วนเหี่ยวแห้ง 

๕. ร่วมกันปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอภิปรายกับ
เพ่ือนและครูเพ่ือตัดสินใจร่วมกันในการออกแบบการทดลอง
อย่างง่ายที่เหมาะสมกับวัย (ตั้งสมมติฐาน กำหนดและควบคุม
ตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบัต ิใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น  
ไม้บรรทัด หรือแอปพลิเคชันเพ่ือวัดความสูงของพืช  
วางแผนการทำงานตามข้ันตอนการทดลอง)  

๖. ร่วมกันกับครูและเพ่ือนในการออกแบบการบันทึกผล 
การทดลอง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว 
แผนภูมิรูปภาพ และทดลอง 

๗. ผลัดเปลี่ยนกันเล่าผลการทดลองและลงข้อสรุปว่า น้ำและแสง    
เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ๘. ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกสัตว์เกี่ยวกับ 

สิ่งที่ลูกสัตว์ต้องการเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิต
อยู่ได้ 

๙. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ 
การดำรงชีวิตของลูกสัตว์จากการทำกิจกรรม เช่น 
- เลือกเลี้ยงลูกสัตว์ (หากมีความพร้อม) แล้วสังเกตสิ่งที่ลูกสัตว์       

ต้องการจนเจริญเติบโตขึ้น หรือสังเกตจากในคลิปวีดีโอ 
- สอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ เก่ียวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 

ของลูกสัตว์ 
๑๐. ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น 

ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  
และลงข้อสรุป 

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
๕. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ในการรวบรวมข้อมูล 
ออกแบบการบันทึกข้อมูล  
เลือกรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 
นำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิดในท้องถิ่น  

6. อภิปรายเชื่อมโยงเก่ียวกับ 
ผลที่เกิดขึ้นกับวัฏจักรชีวิต 
ของพืชดอกและวัฏจักรชีวิต 
ของสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป  

วัฏจักรของพืชและสัตว์ 
๑๑. ร่วมกันเรียงลำดับบัตรภาพหรือข้อความเก่ียวกับ การ

เจริญเติบโตของพืชและสัตว์ จากการฟังนิทาน เรื่องเล่า 
หรือดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

      
 
 

 

ตัวอย่างบัตรภาพการเจริญเติบโตของพืช 

๑๒. ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิดในท้องถิ่น โดยร่วมกันรวบรวมข้อมูล  
เช่น การปลูกพืชอายุสั้นและเลี้ยงสัตว์ที่มีวัฏจักรชีวิตสั้น  
หรือคลิปวีดีโอ และออกแบบการบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓. ร่วมกันเลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เช่น รูปวาด 
แบบจำลอง แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชัน 
โปรแกรมนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย นำเสนอและอธิบาย 
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ด้วยภาษา 
ที่เหมาะสมกับวัย 
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 ๑๔. ร่วมกันอภิปรายกับเพ่ือนเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลของ

สภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ 
จากตัวอย่างสถานการณ์ท่ีกำหนด เช่น รูปภาพที่เป็น 
แหล่งที่อยู่เดียวกัน ๒ ภาพ โดยภาพหนึ่งมีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เช่น มีพืชต้นเล็ก 
ต้นใหญ่ มีลูกสัตว์ สัตว์ตัวใหญ่ อีกภาพหนึ่งมีสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เช่น มีพืช
และสัตว์ที่ไม่เจริญเติบโต หรือตาย และไม่มีพืชต้นใหม่  
สัตว์ตัวใหม่ 

๙.  แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
ให้สำเร็จ 

1. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์  
โดยเขียนโค้ดอย่างง่ายที่ใช้บัตร
คำสั่ง เพ่ือบอกแนวทางการดูแลพืช
และสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อ 
การเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้พืชและสัตว์นั้นเจริญเติบโต
และดำรงชีวิตอยู่ได้  

1. ร่วมกันอภิปรายแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่
จำเป็น เพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได ้ 
โดยร่วมกันเขียนขั้นตอนการดูแลพืชและสัตว์ และเขียนโค้ด
อย่างง่าย โดยใช้บัตรคำสั่ง เขียนโปรแกรมให้เพ่ือน ซึ่งสมมติว่า
เป็นผู้ดูแลฟาร์ม ทำภารกิจตามแนวทางช่วยเหลือพืชและสัตว์ 
ให้เจริญเติบและดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น เดินตักน้ำมารดน้ำพืช 
เดินไปเก็บหญ้ามาให้สัตว์กิน พาสัตว์ไปพบสัตวแพทย์  

 
ตัวอย่างการเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง 
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4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อน
และผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นต่อตนเอง สิ ่งมีชีวิต และสิ ่งแวดล้อมจากหลักฐานที ่รวบรวมได้ 
รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน 
แสดงความตระหนักโดยนำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

สาเหตุและปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ นำ้ และดนิเกิดการปนเปื้อน 
1. บอกสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ำและ 

ในดินที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน  
จากการสังเกตและใช้เครื่องมือ
อย่างง่าย 

2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล เพ่ือระบุสาเหตุที่ทำให้
อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อน 
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบ 
ทีเ่กิดจากอากาศ น้ำและดินเกิด 
การปนเปื้อน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 
 
 
 
 

สาเหตุและปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดินเกิดการปนเปื้อน 
 
1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง เพ่ือหาคำตอบเกี่ยวกับ 

แหล่งน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการคิด 
อย่างเป็นระบบ    
ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง : มีแหล่งน้ำอยู่ 4 แหล่ง ได้แก่  
A B C และ D สัตว์ต่าง ๆ ล้วนอาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ 
ในการดำรงชีวิต วันหนึ่งลูกกระต่ายและลูกกระรอก 
เกิดป่วยขึ้นมา สืบเสาะจนได้ความว่าเป็นเพราะดื่มน้ำ 
ที่ไม่สะอาด ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลการดื่มน้ำของลูกสัตว์
ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 
ข้อมูล 
- ลูกกระต่ายดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  B C  
- ลูกกวางดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A D 
- ลูกกระรอกดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ  C D 
- ลูกช้างดื่มน้ำจาก แหล่งน้ำ A B 
คำถาม 
๑. นักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายและลูกกระรอกเกิดป่วยขึ้นมา           

จากการดื่มน้ำแหล่งใด 
๒. พิจารณาจากภาพด้านล่าง นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำใด 

คือแหล่งน้ำ A B C และ D ให้เติมชื่อแหล่งน้ำใต้ภาพ 
๓. นักเรียนคิดว่าแหล่งน้ำที่ลูกกระต่ายและลูกกระรอกดื่ม 

จนทำให้เกิดป่วยขึ้นมานั้น เกิดจากสาเหตุใด 
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2. ค้นหากิจกรรมของคนในชุมชนหรือบริเวณต่าง ๆ ที่อาจทำให้

อากาศ น้ำ และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิด 
การปนเปื้อน โดยอาจใช้การสำรวจ หรือศึกษาจากคลิปวิดีโอ 
ข่าว หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. สังเกตสิ่งเจือปนในอากาศ น้ำ และดิน จากบริเวณที่ไปสำรวจ 
หรือบริเวณท่ีกำหนด เช่น บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือในชุมชน 
โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมืออย่างง่าย เช่น 
- การสังเกตฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อม

แตกต่างกัน 
- การสังเกตสี สิ่งเจือปนในน้ำจากแหล่งต่าง ๆ 
- การสังเกตสิ่งเจือปนในดินจากแหล่งต่าง ๆ 

4. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพ่ือระบุสาเหตุ 
และกิจกรรมที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเกิดการปนเปื้อน รวบรวมหลักฐานจากข้อมูลที่กำหนดให้ 
อภิปรายและลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับผลกระทบจากการปนเปื้อน 
ของอากาศ น้ำ และดินที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศ
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

อย่างสมเหตุสมผลและระบุสาเหตุ
ของสถานการณ์ปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่พบในบ้าน โรงเรียน
หรือในชุมชน 

แนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 
 
5. สังเกตภาพ ดูวีดิทัศน์ หรือฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาขยะ 

สิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน ที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน
หรือในชุมชน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะในแหล่งน้ำ ฝุ่นละออง
ในอากาศ สิ่งเจือปนในดิน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
สมเหตุสมผลและระบุสาเหตุของสถานการณ์ปัญหาที่พบ 
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4. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายในการรวบรวมข้อมูล
แนวทางในการลดปัญหาขยะ 
และสิ่งเจือปนใกล้ตัวที่เกิดข้ึน 
และนำเสนอ 

6. มีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการลด
ปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดินที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
- สำรวจสิ่งของที่ตนเองทิ้งในแต่ละวันและบอกแนวทาง 

หรือวิธีการลดการใช้และการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ 
โดยพิจารณาจากชนิดของวัสดุเพ่ือลดปริมาณขยะ 

- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนในท้องถ่ินเก่ียวกับแนวทางอ่ืน ๆ  
ที่ช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดข้ึนในบ้าน โรงเรียน 
และในชุมชน เช่น การลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง 
ในอากาศ การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ  

7. นำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับข้อมูล เช่น รูปวาด แผ่นพับ หรืออาจใช้
คอมพิวเตอร์  

8. อภิปรายเชื่อมโยงและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการลดปัญหาขยะ 
และสิ่งเจือปนกับการช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตของตัวเรา พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ  
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๙. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี

แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
ให้สำเร็จ 

1.  ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ในการช่วยลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนที่เกิดข้ึนในบ้าน โรงเรียน
หรือในชุมชน 
 

1. แสดงความตระหนักโดยหาแนวทางการปฏิบัติตน 
ในการช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดข้ึน  
โดยจัดลำดับขั้นตอนกับการแก้ปัญหา โดยการเขียนโค้ด 
อย่างง่าย ด้วยการใช้บัตรคำสั่งแสดงการปฏิบัติตน เช่น  
เขียนโค้ดอย่างง่ายให้หุ่นยนต์เดินเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ  
และนำขยะมาแยกประเภท เพ่ือการนำกลับไปใช้ใหม่ 
ซึ่งส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ตัวอย่างสถานการณ์ 
โป้งจะไปซื้อของที่ตลาด คือ ขนม น้ำปั่น และข้าวผัด  

ก้อยต้องการลดการสร้างขยะ จึงจะลดการใช้ถุงพลาสติก  
แก้วน้ำพลาสติก และกล่องโฟม โป้งจะต้องเขียนโปรแกรม 
ให้หุ่นยนต์อิ่มหยิบสิ่งของใดบ้างเพื่อเตรียมตัวไปตลาด 
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
กระโปรงของก้อยขาด ก้อยไม่ต้องการทิ้งให้เป็นขยะ  

และต้องการใช้ให้คุ้มค่าที่สุด จึงจะให้คุณแม่ช่วยซ่อมกระโปรง  
แต่ก้อยไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อม ก้อยจะต้องเขียนโปรแกรม 
ให้หุ่นยนต์อิ่มหยิบอุปกรณ์ใดบ้างเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมกระโปรง 

 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ 

ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณ
ขยะได ้เพราะสามารถนำขยะแต่ละประเภทที่คัดแยกไปจัดการ 
ได้อย่างเหมาะสม เช่น นำมารีไซเคิล นำมาทำปุ๋ยหมัก ให้นักเรียน
เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์อ่ิมเก็บขยะและนำไปทิ้งลงถังขยะ 
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. เศษอาหาร เศษผลไม ้ทิ้งที่ถังขยะ สีเขียว 
2. กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง ทิ้งที่ถังขยะ สีน้ำเงิน 
3. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ทิ้งท่ีถังขยะ สีแดง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
ป.๑  รับรู้ความหมายของสภาพแวดล้อม เน้นกระบวนการสืบเสาะร่วมกับเพื่อนในการรวบรวมหลักฐาน  

โดยการสำรวจและเลือกการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือกำหนดบริเวณและขอบเขตการสำรวจ
บริเวณรอบโรงเรียน หรือร่วมกับผู้ปกครองสำรวจบริเวณรอบบ้าน นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่สำรวจกับการดำรงชีวิตของพืช 
และสัตว์ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ป.๒  เน้นกระบวนการสืบเสาะและใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เรียนได้ร่วมกัน
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัยและตัดสินใจร่วมกับ
เพื ่อนในการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที ่เหมาะสม เลือกใช้เครื ่องมืออย่างง่ายวัดการเจริญเติบโต 
ของพืช ทำการทดลองอย่างง่ายตามขั้นตอนหรือการแนะนำของครูเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ออกแบบการบันทึกข้อมูล นำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย  และแสดงความตระหนักถึงสิ่งที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การเขียนขั ้นตอนการดูแลพืชและสัตว์ 
และเขียนโค้ดอย่างง่ายที่ใช้บัตรคำสั่ง เพ่ือบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์เพ่ือให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิต
อยู่ได้ กระตือรืนร้นในการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการค้นหาสิ่งที่พบในอากาศ ในน้ำและในดิน 
ที่ทำให้เกิดการปนเปื ้อน แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื ่อระบุสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน  
เกิดการปนเปื้อน และลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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ป.๓  เน้นกระบวนการสืบเสาะ และใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกตั้งคำถามที่นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลและลงข้อสรุป เกี่ยวกับ        
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสงสัยร่วมกับเพื่อนในการสังเกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม ออกแบบการบันทึกข้อมูล เลือกรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ นำเสนอ 
ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งอภิปรายเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
และวัฏจักรชีวิตของสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลและ
ระบุสาเหตุของปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้น รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวม
ข้อมูล นำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและสิ ่งเจือปนในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล และแสดง 
ความตระหนักถึงการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การเขียนขั้นตอนการเก็บขยะ 
และเขียนโค้ดอย่างง่ายที่ใช้บัตรคำสั่ง เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตัวเรา  
พืช และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ 

 

 

 ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที ่โลกหมุนรอบตัวเอง  
ได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับการเกิดลม ผลของลมต่อสิ ่งมีชีวิตและสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
จากวาตภัยและอุทกภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
5. ตั้งคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ และ

การกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจากแบบจำลอง 
วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหน่งหรือทิศทาง
ของสถานที่ต่าง ๆ  

6. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างคำอธิบาย 
การเกิดลม นำเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการเลือกสื่อ
ที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล  

7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั ้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือ 
วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้
สำเร็จ 

 
 
 
 
 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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5. ตั้งคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทติย์ 

และการกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และเชื ่อมโยงสิ ่งที ่ได้จากการสังเกต 
จากแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนด
ตำแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ 

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
1. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์
กลางวัน กลางคืน 

2. สร้างคำอธิบายสาเหตุการเกิด
กลางวัน กลางคืน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้หลักฐานที่รวบรวมได้
จากแบบจำลอง 

  

การเกิดกลางวัน กลางคืน 
๑. ตั้งคำถามจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าใน 1 วัน 

ทั้งช่วงเวลากลางวัน กลางคืน การเล่นเกมเกี่ยวกับกลางวัน 
กลางคืนแสดงกิจวัตรที่ทำในแต่ละช่วงเวลา และดูคลิปวิดีโอ
แสดงการหมุนรอบตัวเองของโลกในอวกาศ  

๒. ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับเกิดปรากฏการณ์นี้ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก  

๓. ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
แบบจำลองอธิบายสาเหตุการเกิดกลางวัน กลางคืน โดยใช้
แผนภาพหรืออุปกรณ์อย่างง่ายอย่างกระตือรือร้น  

 
      ตัวอย่างแบบจำลองอธิบายสาเหตุการเกิดกลางวัน กลางคืน 

๔. ลงข้อสรุปจากแบบจำลอง เพ่ือสร้างคำอธิบายสาเหตุการเกิด
กลางวัน กลางคืน จากหลักฐานที่รวบรวมได้ 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย ์
และการกำหนดทิศ 
3. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการขึ้นและตกของ 
ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 

4. สร้างคำอธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ  
โดยวิเคราะห์และใช้หลักฐาน 
ที่รวบรวมได้จากแบบจำลอง 

5. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนด
ทิศ ในการกำหนดตำแหน่งหรือ
ทิศทาง 

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 
 
๕. วิเคราะห์ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  

จากการสังเกตท้องฟ้าจริง วีดีโอ หรือซอฟแวร์ แสดงการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์และดาว สังเกต หรอืสอบถามผู้อื่นถึงชื่อ 
ของทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 

๖. ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสืบเสาะและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
สาเหตุการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตก และการกำหนด 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  

๗. ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
แบบจำลองอธิบายปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
และการกำหนดทิศ โดยใช้แผนภาพหรืออุปกรณ์อย่างง่าย 
อย่างกระตือรือร้น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

 
ตัวอย่างแบบจำลองอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ 

การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ 

๘. ใช้แบบจำลองอธิบายการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และ
สื่อสาร โดยอธิบายแบบรูปการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
เชื่อมโยงสู่การกำหนดทิศบนโลก 

๙. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนดทิศ ในการกำหนดตำแหน่ง
และทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ ใกล้ตัว เช่น การวางแผน 
การเดินทาง การวาดแผนที่บ้าน  

 
ตัวอย่างแผนที่ 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
ให้สำเร็จ 

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนด
ทิศ 
๑. ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 

ในการค้นหาสถานที่บนแผนที่ 
สร้างแผนผังจำลอง และการแสดง
ลำดับการเดินทางจากจุดหนึ่ง 
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องทิศ 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนดทิศ 
 
๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์จำลองหรือเกม  

ร่วมกันเขียนโค้ดเพ่ือสร้างแผนผัง หรือแผนที่อย่างเป็นขั้นตอน  
และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องทิศ โดยสร้างตาราง ทำบัตรภาพ
ลูกศรชี้ขึ้นแทนทิศเหนือ ลูกศรชี้ลงแทนทิศใต้ ลูกศรชี้ซ้าย 
แทนทิศตะวันตก ลูกศรชี้ขวาแทนทิศตะวันออก ทำบัตรคำ
สถานที่ วิเคราะห์สัญลักษณ์และคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือทำ
กิจกรรมให้สำเร็จด้วยความมุ่งมั่น     

 
 



141 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ตัวอย่างสถานการณ์ 

เขียนโค้ดแบบใช้บัตรคำและบัตรรูปสั่งให้หุ่นยนต์ เดินทางจาก
หน้าโรงเรียนไปยังอาคารที่เราเรียน สามารถเขียนบัตรคำสถานที่
อ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมได้ และสามารถเขียนโค้ด สั่งให้หุ่นยนต์ 
เดินไปยังสถานที่อ่ืนในโรงเรียนได้ 

 

 
ตัวอย่างแผนที่ บัตรคำสั่ง และสถานที ่เพ่ือใช้ประกอบการทำกิจกรรม 

๖. รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างคำอธิบาย
การเกิดลม นำเสนอเกี ่ยวกับผลของลมต่อสิ ่งมีชีวิตและสิ ่งแวดล้อมจากข้อมูลที ่รวบรวมไ ด้  
โดยมีการเลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

๑. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานที่ได้
จากแบบจำลอง หรือจากสื่อต่าง ๆ 
โดยมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวม
หลักฐานต่าง ๆ 

๒. นำเสนอเก่ียวกับผลของลมต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเลือก
สื่อที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสม
กับบุคคล 

๑. สังเกตสถานการณ์แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดลม  
รวบรวมหลักฐานโดยสร้างแบบจำลอง หรือสังเกตการเกิดลม
จากสื่อต่าง ๆ ในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบ 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ 
ของข้อมูลหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่สังเกตและรวบรวมได้ เพ่ือใช้ 
ในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดลม 
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ตัวอย่างแบบจำลองการเกิดลม 

๒. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของลมที่เกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อม อาจใช้สื่อต่าง ๆ  
เช่น ใช้สถานการณ์ใกล้ตัว คลิปวิดีโอ เหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ  
ช่วยในการอภิปรายและลงข้อสรุป และนำเสนอให้เข้าใจง่าย
และเหมาะสม เช่น แผนภาพ  รูปวาด งานศิลปะอย่างง่าย 

๗. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย  โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ  

๑. อธิบายลักษณะและผลกระทบ 
จากวาตภัยและอุทกภัย จากข้อมูล
ที่สังเกตและรวบรวมได้ 

๒. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ในการวางแผนการปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย 
และนำเสนอแผนการปฏิบัติตน 
ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

๑. ร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับภัยอันตรายจากวาตภัยที่เกิดจาก 
ลมที่พัดแรง และจากอุทกภัยที่เกิดจากน้ำท่วม และผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น คลิป
วิดีโอ หรือสถานการณ์ใกล้ตัว เหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยในการตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสังเกต 

   
              ตัวอย่างวาตภัย                 ตัวอย่างอุทกภัย 

๒. ร่วมกันสังเกต อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะ 
ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัย
และอุทกภัย จากข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์จำลองที่สร้างขึ้น
และจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ 

๓. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการวางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากวาตภัยและอุทกภัย ซึ่งแผนการปฏิบัติตนนั้น สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผล และนำเสนอให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม เช่น 
แสดงการปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัยธรรมชาติ 
หรือวาดภาพ แผนภาพ แสดงแผนการปฏิบัติตน 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
ป.๑  เน้นกระบวนการสืบเสาะและสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสม บอกกิจกรรมที่พบในชีวิตประจำวัน 

ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากลม รับรู้ลักษณะและผลกระทบของลมที่พัดแรงและภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำทว่ม
จากสื่อต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จำลอง ภาพข่าว เหตุการณ์ คลิปวิดีโอ และบอกการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากลมที่พัดแรงและภัยอันตรายจากน้ำท่วม โดยอาศัยการแนะนำหรือการให้ความช่วยเหลือ 

ป.๒  เน้นกระบวนการสืบเสาะ การสังเกต การตั้งคำถามในสิ่งรอบตัว มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ร่วมกัน
อภิปรายความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่สังเกตและรวบรวมได้เพื่อใช้ในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
การเกิดลม นำเสนอการเกิดลมด้วยภาษา ภาพที่เหมาะสม 

ป.๓  เน้นกระบวนการสืบเสาะ การตั้งคำถาม พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์
กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกตจากแบบจำลองหลักฐานที่ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหน่งหรือทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ โดยวางแผนการเดินทาง วาดแผนที่บ้าน 
หรือแก้ปัญหาอย่างง่ายจากสถานการณ์จำลองหรือเกม ร่วมกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างแผนผัง หรือแผนที่  
และใช้บัตรคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน 

 

 
ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา  

หรือพัฒนาชิ้นงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติ 
ของวัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

8. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการทำ
กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย เลือกใช้
วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล  และมีส่วนร่วม 
ในการทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื ่องแรง 
และสมบัติของวัสดุ เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
8. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จากการทำ

กิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และ
มีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  

 
 
 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
แรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง 

และผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ 
โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้ 
จากการสังเกต 
 

แรงและผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
1. ตั้งคำถามที่อยากรู้เก่ียวกับแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ    

จากการสังเกตขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  
เช่น การเล่นของเล่น การเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น  
การเล่นกีฬา การทำงานบ้าน การหยิบจับสิ่งของ 

2. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลของการดึง
และการผลัก ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน  
และอธิบายลักษณะการออกแรง โดยการดึงหรือการผลัก 

3. มีส่วนร่วมในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบาย 
ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ 
- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุและวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำ 

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บีบ บิด ทุบ ดัด ดึง 
- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะต่าง ๆ  

เมื่อมีแรงมากระทำ ได้แก ่วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ 
วัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง  
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

4. ร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ 
เมื่อมีแรงมากระทำกับสมบัติของวัสดุ เช่น เมื่อออกแรงกระทำ 
วัสดุบางอย่าง ยืดได้ บางอย่างยืดไม่ได้ วัสดุบางอย่างงอได้ 
บางอย่างงอไม่ได้ 

แรงแม่เหล็ก 
2. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับ 

ของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็ก 
เป็นส่วนประกอบจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ 

3. จัดกระทำข้อมูลแล้วนำมา 
ประกอบข้อสรุปเกี่ยวกับ 
แม่เหล็ก และแรงแม่เหล็ก 

4. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง  
ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ  
และแรงแม่เหล็กที่พบในกิจกรรม
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อ 
และภาษาท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย 

 

แรงแม่เหล็ก 
5. ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการสังเกตของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็ก

เป็นส่วนประกอบ เช่น กระดานแม่เหล็ก กล่องใส่ดินสอที่ใช้
แม่เหล็ก แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ใช้แขวนสิ่งของ 

 

 
ตัวอย่างของเล่น ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 

6. ร่วมกันรวบรวมหลักฐานโดยสังเกตและอธิบายผลของ 
แรงแม่เหล็กที่มีต่อของเล่น ของใช้รอบตัวที่ทำมาจากวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก กล่องพลาสติก แท่งแมเ่หล็ก ลูกบอลยาง 
ตุ๊กตาผ้า แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับแม่เหล็ก  
สารแม่เหล็ก และสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการดึงดูดกับแม่เหล็ก 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

 

7. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตและอธิบายลักษณะการวางตัว  
ของแท่งแม่เหล็กเมื่อปล่อยให้แท่งแม่เหล็กที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ
หยุดนิ่ง พร้อมทั้งระบุขั้วแม่เหล็กและทิศท่ีแม่เหล็กแต่ละขั้วชี้ไป 

8. รวบรวมหลักฐานจากการสังเกตแรงกระทำระหว่างแม่เหล็ก  
2 แท่ง และอธิบายแรงระหว่างแม่เหล็ก 

9. จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วนำมาประกอบข้อสรุป    
เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 

10. สื่อสารความเข้าใจเก่ียวกับแรง ผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
และแรงแม่เหล็กที่พบในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม              
เข้าใจง่าย เช่น การใช้ความรู้เรื่องแรงและผลของแรงที่มีต่อ
วัตถุต่าง ๆ มาอธิบายการเคลื่อนที่ของเครื่องเล่นในสนาม 
เด็กเล่น โดยอาจใช้ภาพหรือคลิปมาประกอบการอธิบาย  
การใช้ความรู้เรื่องแม่เหล็ก สมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการดึงดูด
กับแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กมาอธิบายการทำงานของของเล่น
ของใช้ที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ โดยอาจใช้สื่อของจริง
หรือภาพวาดมาประกอบการอธิบาย 

สมบัติของวัสดุ  
5. ตั้งคำถามที่นำไปสู่การทดลอง 

ออกแบบการทดลองอย่างง่าย
ออกแบบการบันทึกผลการทดลอง 
ทำการทดลองตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือเปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต่าง ๆ  
ที่พบในชีวิตประจำวัน 

6. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับสมบัติ  
การดูดซับน้ำของวัสดุ และสมบัติ 
ที่เปลี่ยนไปของวัสดุหลังผสม 
โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้ 

7. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติ
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมบัติของวัสดุ  
11. สังเกตสถานการณ์การนำสิ่งของมาซับน้ำ หรือเช็ดน้ำ  

ร่วมกันตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับสมบัติ 
การดูดซับน้ำของวัสดุ 

12. ร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนและครู เพ่ือตัดสินใจร่วมกัน 
ในการออกแบบการทดลองอย่างง่ายในการเปรียบเทียบ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่พบ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก  

13. ทดลองตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและออกแบบ 
การบันทึกผลการทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น  
ตารางทางเดียว และร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติ 
การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดจากหลักฐานที่ทดลองได้  

14. ตั้งคำถามเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกับ 
วัสดุอื่นรวบรวมหลักฐานโดยการสังเกต เปรียบเทียบ  
จัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ 
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกับ
วัสดุอื่น เช่น สมบัติของกระดาษ และกาว และสมบัติของ
กระดาษผสมกาว 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 15. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้เรียน 

กับการเลือกใช้วัสดุในสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน  
โดยการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และการแสดงออกทางศิลปะ
อย่างง่าย ๆ เช่น การเลือกวัสดุเพ่ือนำมาซับน้ำ การเลือกวัสดุ
เพ่ือไปทำชุดกันฝน การเลือกวัสดุเพื่อนำไปทำเปเปอร์มาเช่ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย  
8. แก้ปัญหาหรือสร้างของเล่น ของใช้

อย่างง่าย จากการประยุกต์ใช้
ความรู้ในเรื่องแรงหรือสมบัติของ
วัสดุ โดยใช้กระบวนการทำงาน
เป็นทีม  

9. นำเสนอการแก้ปัญหา หรือ 
ของเล่น ของใช้ที่สร้างขึ้น 
โดยอธิบายและให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย  

 

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่น ของใช้ 
อย่างง่าย  
16. ฟังตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ 

เรื่องแรงหรือสมบัติของวัสดุ ในการแก้ปัญหา เช่น การสร้าง
อุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ปลาที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องหย่อนมือ
ลงไปในตู้ปลา และไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อเปียกน้ำ หรือการนำความรู้
มาสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย เช่น เกมแม่เหล็ก อุปกรณ์
ดูดซับน้ำ แม่เหล็กที่ติดตู้เย็น หรือสิ่งของ รถจากแม่เหล็ก  
เรือบรรทุกของ การเลือกใช้วัสดุรอบตัวมาทำพู่กัน สำหรับ
ระบายสี เลือกผ้ามามัดย้อม เพ่ือทำผ้าเช็ดหน้า 

 
ตัวอย่างการทำผ้ามัดย้อม 

17. อภิปรายปัญหา หรือสิ่งที่ต้องทำจากสถานการณ์ท่ีกำหนดขึ้น    
และร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือการสร้างของเล่น    
ของใช้อย่างง่าย โดยเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
เกี่ยวกับแรงหรือสมบัติของวัสดุ 

18. ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่นของใช้ 
อย่างง่ายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา  
โดยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในกลุ่มและมีความมุ่งมั่นในการ แก้ปัญหา  
หรือสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยเห็นการแก้ปัญหา 
เป็นเรื่องท้าทายและสนุกกับการแก้ปัญหา 

19. นำเสนอการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานที่สร้างข้ึนพร้อมกับอธิบาย  
และให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ตามที่เลือกประยุกต์ใช้ 
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

20. ฟังการนำเสนอของเพ่ือนอย่างตั้งใจ แสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือของเล่น ของใช้ 
ที่สร้างขึ้นโดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงหรือสมบัติ
ของวัสดุ 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
ป.1 เน้นการตั้งคำถาม รวบรวมข้อมูลโดยสังเกต เปรียบเทียบ จัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมได้ และลงข้อสรุป

เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกับวัสดุอ่ืน 
ป.2  เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันในการรวบรวมหลักฐานจากการสังเกตเพื่ออธิบายเกี่ยวกับแรง การดึง        

การผลัก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต่าง ๆ ร่วมกันวางแผน ตัดสินใจ และทำการทดลอง
อย่างง่ายเพื ่ออธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ โดยอาศัยการแนะนำจากครู  ออกแบบการบันทึก 
ผลการทดลองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตารางทางเดียว สื่อสารสิ่งที่ค้นพบด้วยภาษาที่เหมาะสมและ 
การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย  

ป.3  เน้นให้นักเรียนทำงานร่วมกันในการรวบรวมหลักฐานเพื ่ออธิบายเกี ่ยวกับลักษณะของแม่เหล็ก  
สารแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็ก วางแผนและแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื ่องแรงหรือสมบัติของวัสดุ 
ควบคู่กับจินตนาการและกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมีการอภิปรายปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
โดยอาศัยการแนะนำจากครู เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมาย นำเสนอผลงาน รับฟังแนวคิดหรือวิธ ีการของผู ้อ ื ่น และแสดงความคิดเห็นที ่ม ีเหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ 

 

 
ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้

สำเร็จ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างชิ้นงานและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สร้างของเล่น 
ของใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือการแก้ปัญหา เลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าที่ 
ใช้สอยและปลอดภัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา 

ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 
10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อสื่อสาร 

ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
11. สร้างของเล่นหรือของใช้เพื ่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม  สื ่อสารวิธีการ  

เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าท่ีใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
ให้สำเร็จ 

1. จัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม 
    หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย  
 

1. จัดลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทาง 
ไปโรงเรียน การทำงานบ้าน การประกอบของเล่น การสร้าง  
แบบจำลอง หรือจากสถานการณ์ที่จำลองขึ้น และระบุเหตุผล
ในการจัดลำดับหรือการสลับขั้นตอน อภิปรายความสำคัญ 
ของการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2. แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือเป็นทีม   

แสดงวิธีการแก้ปัญหา และระบุ
เหตุผลหรือวิธีการหาคำตอบ  
มุ่งม่ันในการแก้ปัญหาและสนุก 
กับการแก้ปัญหา 

3. เขียนโค้ดเพ่ือแก้ปัญหา 
จากสถานการณ์ท่ีกำหนด 

 

2. แก้ปัญหาอย่างง่ายจากเกมหรือสถานการณ์ที่ใช้หรือไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและร่วมกันแก้ปัญหาเป็นทีม       
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการหาคำตอบ ลงมือแก้ปัญหา
โดยแสดงวิธีการหาคำตอบด้วยข้อความ หรือแผนภาพ  
และระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ ระบุปัญหาเมื่อต้องการ
คำแนะนำในการแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือน 
เมื่อได้รับการร้องขอ บอกเล่า ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางท่ีทำให้แก้ปัญหาได้สำเร็จและความรู้สึกเมื่อได้พยายาม
แก้ปัญหาจนสำเร็จ 

3. ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนแบบนักเทคโนโลยี  
ด้วยการเขียนโค้ดแบบใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยร่วมทีม 
เพ่ือระดมความคิดและนำเสนอผลการแก้ปัญหา อภิปราย
ผลลัพธ์ของลำดับขั้นตอนในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น 
ลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวัน ลำดับขั้นตอนการทำงาน
ต่าง ๆ และระบุวิธีการค้นหาข้อผิดพลาด เมื่อผลลัพธ์ไม่ตรง
ตามต้องการ หรือค้นหาข้อแก้ไข เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์ เช่น หากต้องการมีเวลาเล่นกับเพ่ือนมากข้ึน  
ควรลดเวลา หรือลดขั้นตอนในกิจวัตรใด 

10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

๑. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบค้นข้อมูล และ
สื่อสาร  

๒. ระบุวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
๓. ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

เหมาะสมและปลอดภัย 
 

1. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  
และในการเรียน บอกเล่ากิจกรรมในชีวิตประจำวัน ที่มีการใช้
เทคโนโลยีหรือจากท่ีเคยได้พบเห็นมา บอกเล่าเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในอนาคตจากการจินตนาการ 

2. ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์แต่นักเรียนยังขาดประสบการณ์ 
ในการใช้งาน ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้งาน เช่น การเปิด - ปิด
อุปกรณ์/ โปรแกรม /แอปพลิเคชัน การสร้างและบันทึกไฟล์                  
ฝึกประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม/ แอปพลิเคชันในการสร้าง
และตกแต่งชิ้นงานเบื้องต้น 

3. ระดมความคิดภายในทีมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
เพ่ือสืบคน้ข้อมูลในการเรียนรู้ หรือสร้างงานนำเสนอตามท่ี
ได้รับมอบหมายหรือตามความสนใจ เช่น การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้เพ่ือหาคำตอบหรือค้นหาความรู้ 
นำเสนอสิ่งที่พบจากการรวบรวมข้อมูลด้วยการวาดภาพ สร้าง
ตาราง แผนภูม ิ โดยอาจใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์และบูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 4. ในกรณีที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ 

ในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ การใช้โปรแกรมค้นหา (search 
engine) เพ่ือระบุคำค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 
สรุปความเข้าใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่พบ           
ฟังหรืออ่านข้อมูลที่พบแล้วตอบคำถาม โดยอาจเขียนสรุป         
เป็นข้อความหรือวาดภาพ และบูรณาการกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน 

5. อภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีมารยาท การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวเมื่อมีผู้ติดต่อหรือมีข้อความสอบถามข้อมูล สถานการณ์
ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือปัญหาจากการใช้งาน ระบุและ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมเมื่อพบปัญหาจากการใช้งาน เช่น  
การพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การพบภาพหรือข้อมูลส่วนตัว
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน
เมื่อนักเรียนพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 

6. อภิปรายและนำเสนอวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง สร้างข้อตกลงในการใช้งาน
ร่วมกันกับผู้ปกครองหรือครูและปฏิบัติตามข้อตกลง (ใช้งาน
ตามเวลาที่กำหนด จัดเวลาในการใช้งานให้เหมาะสม 
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนไม่ควรใช้เล่นเกม) การจัดเวลาใช้งาน 
ให้เหมาะสม การใช้งานโดยคำนึงถึงสุขภาพ (จัดท่านั่ง 
ให้เหมาะสม ไม่ควรใช้งานนานเกินไป ใช้งานในที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่ใช้ระหว่างที่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่เพราะอาจเกิด
อันตราย) การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น (จัดเก็บให้เข้าท่ี  
ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะใช้งานคอมพิวเตอร์) 

7. อภิปรายข้อดีข้อเสียและนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกจริงและโลกดิจิทัล พิจารณา
ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงในชีวิตและธรรมชาติกับ
เกมและเรื่องราวในโลกดิจิทัล เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าบางสิ่ง 
ในโลกดิจิทัลเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น เช่น ตัวละครในเกมเมื่อถูก 
ทำร้ายหรือตายแล้ว สามารถกลับมีชีวิตใหม่ได้ เมื่อมีผู้เล่นเกม
จะมีศัตรูที่จะต้องถูกกำจัดให้หมด เพ่ือเอาชนะในเกม ซึ่งจะ
แตกต่างจากในโลกจริง อภิปรายแนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเอง 
ติดอยู่ในโลกดิจิทัลและเกิดผลในทางลบ จดบันทึกการใช้งาน
ประจำวัน และประเมินตนเองในการใช้งานอย่างเหมาะสม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
11. สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม  สื่อสารวิธีการ 

เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
1. ระบุวิธีการใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน

ตามหน้าที่ใช้สอย และการใช้งาน
อย่างปลอดภัย  

2. เลือกและใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน
ได้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย  
และใช้งานอย่างปลอดภัย 

3. สร้างของเล่น ของใช้เพื่อแก้ปัญหา
โดยทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

1. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องเขียน    
ของใช้ภายในบ้าน เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับรูปทรง ลักษณะของ
วัสดุ การใช้งาน และเปรียบเทียบการนำไปใช้งานตามหน้าที่ 
ใช้สอย เช่น ดินสอกับปากกา กรรไกรกับมีด 

2. ศึกษาเก่ียวกับการใช้งานสิ่งของในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ 
ใช้สอย และการใช้งานอย่างปลอดภัย อภิปรายเกี่ยวกับ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์ของเล่น การทำ
ความสะอาด เพื่อเลือกสิ่งของในชีวิตประจำวันมาใช้งาน 
ตามหน้าที่ใช้สอย 

3. ศึกษาและอภิปรายประโยชน์ของสิ่งของในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกหรือแก้ปัญหา  
นักเรียนร่วมทีมเพ่ือระดมความคิดหรือจินตนาการเกี่ยวกับ 
ของเล่น ของใช้ที่ต้องการสร้าง เพ่ือแก้ปัญหา ระบุความต้องการ 
วาดภาพชิ้นงาน สร้างชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหา เลือกวัสดุอุปกรณ์
และสร้างของเล่น ของใช้เพ่ือแก้ปัญหาตามที่ต้องการ โดยผู้สอน
คอยดูแลให้คำแนะนำในการสร้างชิ้นงานจนสำเร็จ (การสร้าง
ของเล่นสามารถบูรณาการกับธีมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ) 

4. นักเรียนนำเสนอผลงาน อภิปรายวิธีการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสร้างชิ้นงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ
ระหว่างการสร้างชิ้นงานและวิธีการแก้ปัญหา อภิปราย 
การเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามหน้าที่ใช้สอยและการใช้งาน 
อย่างปลอดภัย ร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ชิ้นงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านอ่ืน ๆ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   ** ธีมนี้สามารถบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล 
ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำเสนองาน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื ่อสารหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างปลอดภัย และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการสร้างของเล่นของใช้เบื้องต้น สำหรับกรณี 
ที่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้อภิปรายประสบการณ์การใช้งาน และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุด และสร้างงานนำเสนอโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

ป.๑  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง
หรือสื่ออ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสร้างของเล่นของใช้ตามคำแนะนำ 
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ป.๒  ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาที่กำหนดโดยใช้การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เขียนโค้ดอย่างง่าย
โดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออ่ืน ๆ และฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดเมื่อผลลัพธ์ไม่ตรงตามต้องการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อสารอย่างเหมาะสมปลอดภัย สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ ใช้สิ่งของได้ตาม
หน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างปลอดภัย 

ป.๓ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีแก้ปัญหาและระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ 
เขียนโค้ดอย่างง่าย โดยใช้บัตรคำสั่งหรือสื่ออื่น ๆ จากโจทย์สถานการณ์ที่หลากหลาย อภิปรายขั้นตอน  
การสั่งงานแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ ปัญหาว่าเป็นเรื่องที่สนุก 
และท้าทาย ใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยปกป้องข้อมูลส่วนตัว สื่อสาร  
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำสุภาพ สร้างของเล่นของใช้ตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่ใช้สอย
และใช้อย่างปลอดภัย 
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6.2 ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – 6) ใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเครื ่องมือสำหรับการสื ่อสารที ่สำคัญของคนไทย  ทำให้เกิดความเข้าใจที ่ตรงกัน                  
ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับการคิด การรู้คิดด้วยภาษาไทยจะช่วยให้การเรียนรู้      
และการแสวงหาความรู้ ในศาสตร์อื ่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นสำนึกร่วม เป็นมรดก             
ทางวัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง
สุนทรียภาพ ดังนั้น การใช้ภาษาไทยจึงเป็นสมรรถนะที่ต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ 

 กลุ ่มสาระการเรียนรู้น ี ้ม ีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การฟัง การดู และการพูด 
เพื่อพัฒนาการคิด 2) การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 3) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด และ 4) การเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและการใช้ภาษาไทย      
  สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 12 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ทั้ง 12 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 2 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น
จากการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1   

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังและการดูสื ่อต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจ 
วิเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังหรือการดูอย่างมีเหตุผล ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูด 
ทั้งการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส      
และกาลเทศะ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน เพื่อให้สามารถอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ       
ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จับใจความสำคัญของเรื่อง
รวมทั ้งนำความรู ้ความคิดจากเรื ่องไปใช้ในชีว ิตจริง และยังต้องได้ร ับการพัฒน าสมรรถนะการเขียน 
เพื ่อให้สามารถเขียนสื ่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้คำและประโยคได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษา  
ในการสื่อความหมาย เพ่ือสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน  

จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 2 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้

หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยจากสื ่อต่าง ๆ เพื ่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื ่อสื ่อสาร                
ในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 2 ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายเช่นเดียวกับ           
การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1 โดยในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะมีการปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น             
ครูจึงควรจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและส่งเสริมความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน               
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ทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการส่งเสริมความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนความซาบซึ้งในคุณค่า        
และความงามของภาษาไทย โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้อง              
กับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงชั้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียน  
ได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างภาษาไทย       
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาที่สูงขึ้นเพื่อสื่อสารในบริบทต่าง ๆ  และเกิดสมรรถนะ    
การใช้ภาษาในฐานะเครื ่องมือการเรียนรู ้ การสอนอ่านเขียนนอกจากเพื ่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน  
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนแล้ว ยังเพิ่มความคล่องแคล่วในการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะเป็นการพัฒนา 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจความหมายของเรื่อง การจับใจความสำคัญ การคิดวิเคราะห์ และการนำไปใช้  
ในชีวิตจริง อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์
สื่อสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู ้ภาษาไทยในช่วงชั ้นที ่ 2 นี ้ นักเรียนจะได้เรียนรู ้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ทั ้งจากการฟัง ดู           

และการอ่าน เพื ่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณ์
และบริบทต่าง ๆ แล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น  
   คณิตศาสตร์ อ่านและเขียนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ 
ตีความ แก้ปัญหา พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร ใช้ภาษา 
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท์ เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ศิลปะ วาดภาพประกอบเรื ่องราวที ่ได้ฟังหรือดู พูดหรือเขียนสื ่อสารความคิด  ความรู ้สึก  

หรือเรื่องราวจากผลงานทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  
 สุขศึกษาและพลศึกษา อธิบายหรือนำเสนอความสำคัญหรือการปฏิบัติตนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

จากสื่อต่าง ๆ เช่น วิธีการดูแลสุขภาพ เพศศึกษา การออกกำลังกายและกีฬา  
 สังคมศึกษา ใช้แผนที่ ภาพถ่าย อธิบายลักษณะสำคัญของชุมชน และประเทศ การจัดทำแผน 
การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความคุ ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม เรียนรู ้และวิเคราะห์เรื ่องราว 
จากบทอ่านที่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา 
พิธ ีกรรม ประวัต ิของท้องถิ ่น นิทานในท้องถิ ่น เพลงพื ้นบ้าน อ่านข้อมูลจากแผ่นพับสำหรับโฆษณา 
หรือป้ายโฆษณาสินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การเดินทาง  

 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  สื ่อสารความร ู ้ความคิดที ่ เก ิดข ึ ้นจากกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานจากการสำรวจหรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ทั้งการพูดหรือการเขียนอธิบายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจโดยมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
1.1 

 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 
 
 

1.5 
 

ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
ชุมชน และสังคม แล้วพูดสรุป ตั้งคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดง
ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอ 
รายละเอียด สาระสำคัญ และข้อคิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็น 
และความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดแสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูสื่อ 
ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ             
ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ทั้งในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริง              
ด้วยความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับการพูดของตนและผู้อ่ืน           
ได้อย่างเป็นกลาง ให้เกียรติ และเคารพในความแตกต่าง 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง     
3. การสื่อสาร       
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 
2.1 

 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 
 

2.4 
 
2.5 

 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพ่ือถ่ายทอด
ความหมาย และ/ หรืออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และไพเราะ 
อ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  
และอินโฟกราฟิก จากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล  
แล้วนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ 
สรุปความรู้และข้อคิด วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความ
ความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตจริง   
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า  
และแสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
อ่านบทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
และนำเสนอเรื่องที่อ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง  
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
3.1 

 
3.2 

 
 

3.3 
 
 

3.4 
 

3.5 
 

เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน                    
และเหมาะสม ด้วยลายมือที่สวยงามและเป็นระเบียบ 
เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ย่อความ เขียนบันทึก        
และเขียนสรุปความ จากการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ  
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน  
เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ และเขียนเรียงความอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับงานเขียนของตนเอง   
และผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเป็นกลาง   

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ     
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 

 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 

4.4 
 

4.5 

ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งโลกจริง 
และโลกเสมือนจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส  
และกาลเทศะ 
ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส 
และกาลเทศะ เรียนรู้ภาษาถิ่น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ิน 
เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจ
และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และกาลเทศะ 
ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพ่ือนำไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพ่ือนำไปประกอบการพูด
การนำเสนอ หรือการเขียนให้มีความน่าสนใจ 

2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2  
1. ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ พูดแสดงการคิด

 วิเคราะห์ ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเลือกฟังและดู
สื่อที่เหมาะสมแก่ตนเอง 

2. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกเก่ียวกับการพูดของตนและผู้อ่ืนอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค ์

3. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 
4. อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความ 

สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจน  
มีนิสัยรักการอ่าน 

6. เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือที่เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย โดยใช้คำได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านสื ่อต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจน 
เขียนประเมินงานเขียนของทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 

8. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการและเรียงความได้ถูกต้องและเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล  
 โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถ่ิน 
10. ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ รวมทั้ง 

ใช้ประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียน

ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1.  ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ พูดแสดง  

การคิดวิเคราะห์ ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถ       
    เลือกฟังและดูสื่อที่เหมาะสมแก่ตนเอง  
2.  พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพูดแสดง  

ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับการพูดของตนและผู้อ่ืนอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.1 ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ชุมชน และสังคม แล้วพูดสรุป  

ตั้งคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดงความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
- หลักการสรุปความ การตั้งคำถาม

การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น 
- ทักษะการฟังและการดูสื่อ 
- การเลือกฟังและดูอย่างเหมาะสม 
- ทักษะการพูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
- ความมีเหตุผลและมารยาท 
  ในการฟัง การดู และการพูด 

- นักเรียนเลือกข่าวและ/ หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ชีวิตประจำวัน ชุมชน และสังคม ในรูปแบบคลิปวิดีโอมาเปิด 
หรืออ่าน จากนั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวหรือสถานการณ์
ดังกล่าว แล้วให้นักเรียนคนอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
อย่างมีเหตุผล 

 

1.2 ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอรายละเอียด สาระสำคัญ และข้อคิด
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

- หลักการพูดเล่าเรื่อง การพูดนำเสนอ 
การพูดแสดงความคิดเห็น 

- ทักษะการฟังและการดูสื่อ 
- ทักษะการพูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
- ความมีเหตุผล ความคิดเชิงบวก 
  และมารยาทในการฟัง การดู  
  และการพูด 

- นักเรียนฟังและ/ หรือดูนิทานที่กำหนดให้และ/ หรือตามความสนใจ 
  อย่างตั้งใจ จากนั้นนำรายละเอียด สาระสำคัญ และข้อคิด  
  มาเล่าให้รุ่นน้องฟังในกิจกรรมสัปดาห์นักเล่า 
- นักเรียนฟังเพลงและ/ หรือดูวีดิทัศน์เพลง (music video)  
  อย่างตั้งใจ แล้วพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.3 ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  เพื่อให้

สามารถเลือกฟังและดูสื่อด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

การพินิจสื่อ 
- ทักษะการฟังและการดูสื่อ 
- ทักษะการพูด 
- ความมีเหตุผล การใช้วิจารณญาณ  

และมารยาทในการฟัง การดู  
  และการพูด 

- นักเรียนฟังและ/ หรือดูโฆษณา แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
จากนั้นพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

- นักเรยีนฟังและ/ หรือดูคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในคลิปดังกล่าว 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อ จากนั้นให้นักเรียนเลือกคลิปวิดีโอมาเปิดในชั้นเรียน  
พร้อมพูดแสดงเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกคลิบวีดิโอดังกล่าวมาเปิด 
ให้เพ่ือนฟังและ/ หรือดู (อาจเปลี่ยนจากการฟัง และ/ หรือดูคลิป
วิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ) 

1.4 พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจทั้งในโลกจริง    
หรือโลกเสมือนจริง ด้วยความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
และผู้อ่ืน 

- ความหมายของการโน้มน้าว 
การปฏิเสธ การโต้ตอบ 

- หลักการพูดโน้มน้าว การพูดปฏิเสธ
การพูดโต้ตอบ 

- ทักษะการพูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการพูด 

ความมั่นใจ ความเข้าใจและเคารพ 
ในความแตกต่าง รวมทั้งมารยาท
ในการพูด 

- นักเรียนจับสลากบทบาทต่าง ๆ เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่เรียกลูกค้าทุกคน 
พ่อค้าแม่ค้าท่ีไม่เรียกลูกค้า ลูกค้าที่ตั้งใจมาซื้อสินค้า ลูกค้าที่สนใจ
สินค้าแต่ไม่ซื้อสินค้า บุคคลที่มาเดินเล่นในตลาด ฯลฯ จากนั้น 
พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ  
ถูกกาลเทศะ และมั่นใจตามบทบาทท่ีได้รับด้วยความเข้าใจ 

  และเคารพในความแตกต่างเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

1.5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่นได้อย่างเป็นกลาง ให้เกียรติ 
และเคารพในความแตกต่าง 

- หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 
- ทักษะการพูด 
- ความเป็นกลาง การให้เกียรติ 

ความเข้าใจและเคารพ 
ในความแตกต่าง รวมทั้งมารยาท  
ในการพูด 

- นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่านิทาน  
ของตนและผู้อ่ืนในกิจกรรมสัปดาห์นักเล่า ได้อย่างเป็นกลาง 
ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่าง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
3.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 
4.  อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5.  อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความ

สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจน 
มีนิสัยรักการอ่าน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอดความหมายและ/  หรืออารมณ์ความรู้สึก 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไพเราะ 
- หลักการอ่านออกเสียง 

บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง 
รวมถึงบทอาขยาน 

- ทักษะการอ่านออกเสียง 
- ความสามารถในการถ่ายทอด  

ความหมายและอารมณ์ความรู้สึก 

- ความถูกต้องเหมาะสม 
และความไพเราะ 
ในการอ่านออกเสียง 
รวมทั้งมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เช่น 
การบรรยายสารคดี การอ่านประกวดการอ่านออกเสียง แล้วร่วมกัน 
สรุปเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
จากนั้นฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอด  
ความหมาย และ/ หรืออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และไพเราะ 

2.2 อ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ และอินโฟกราฟิก จากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์
ความหมายของข้อมูล แล้วนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

- ความหมายและลักษณะของ
สัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ  

  ตาราง กราฟ อินโฟกราฟิก 
- หลักการอ่านข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
- ทักษะการอ่านวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะการปรับประยุกต์ 
- การสร้างประโยชน์ ความเข้าใจ 
  และเคารพในความแตกต่าง  
  รวมทั้งมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนรวบรวมสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ 
และอินโฟกราฟิก ที่พบในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล 
สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ แล้วมาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ความหมาย และประโยชน์ของข้อมูล 
ที่รวบรวมมา จากนั้นวาดแผนผัง หรือแผนที่ของสถานที่ที่นักเรียน
สนใจ 

 
 
 
 
 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.3 อ่านเรื ่องจากสื่อต่าง ๆ แล้วตั ้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปความรู ้และข้อคิด 

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

- ความหมายและลักษณะ 
ของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
และความหมายโดยตรง 
ความหมายโดยนัย 

- หลักการอ่านข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
- ทักษะการอ่าน การตั้งคำถาม 

และตอบคำถาม การจับใจความ 
การสรุปความ การวิเคราะห์ 
การตีความ การประเมินค่า 
การปรับประยุกต์ 

- การสร้างประโยชน์จากการอ่าน 
- มารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มอ่านเรื่องสั้น และร่วมกันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน  
ส่งเรื่องสั้นของกลุ่มตนเองและคำถามที่ตั้งไว้ให้กลุ่มอ่ืน 
แล้วรับเรื่องสั้นและคำถามจากกลุ่มอ่ืนมาอ่านและตอบคำถาม 
ที่กลุ่มอ่ืนได้กำหนดไว้ จากนั้นร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากเรื่องสั้น 
แต่ละเรื่อง พร้อมยกตัวอย่างการนำข้อคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตจริง   

- นักเรียนอ่านพาดหัวข่าวและข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์  
แล้ววิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรง 
และโดยนัย พร้อมทั้งประเมินค่า 

2.4 อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

- ความหมายและความแตกต่าง 
ของวรรณคดีและวรรณกรรม 

- หลักการอ่านวรรณคดี 
และวรรณกรรม 

- ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ  
การประเมินค่า การปรับประยุกต์ 

- การสร้างประโยชน์ ความเข้าใจ
และเคารพในความแตกต่าง  
รวมทั้งมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ ตีความ 
ประเมินค่า และแสดงความคิดเห็น เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2.5 อ่านบทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 
- ลักษณะของบทอ่านที่ดี 
- ทักษะการอ่าน ทักษะการนำเสนอ 
- นิสัยรักการอ่าน ความคิดเชิงบวก 
  และมารยาทในการอ่าน 

- นักเรียนอ่านบทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน 
ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น อินโฟกราฟิก กิจกรรมแรลลีการอ่าน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
6. เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือที่เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย  โดยใช้คำ 

ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
7.  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านสื ่อต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจน  
เขียนประเมินงานเขียนของทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 

8. เขียนโครงเรื ่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื ่องตามจินตนาการและเรียงความได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.1 เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมด้วยลายมือที่สวยงาม  

และเป็นระเบียบ 
- ความหมายของคำ ลักษณะของคำ 

ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
หลักการใช้คำ 

- มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย 
- ทักษะการเขียนสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการเขียน

ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ  
และมารยาทในการเขียน 

- นักเรียนศึกษาตัวอย่างงานเขียนที่ใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม แล้วนำมาปรับใช้เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เช่น การเขียนป้ายรณรงคร์ักษาความสะอาด ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า และ/ หรือการเคารพกฎจราจร โดยใช้คำได้ถูกต้อง  
ชัดเจน และเหมาะสม ด้วยลายมือที่สวยงามและเป็นระเบียบ 
แล้วนำไปติดตั้งในบริเวณโรงเรียนหรือชุมชน 

 

3.2 เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ย่อความ เขียนบันทึก และเขียนสรุปความจากการศึกษา
ค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

- ความหมายและลักษณะของจดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การย่อความ 
บันทึก 

- ทักษะการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการเขียน 
  และมารยาทในการเขียน 

- นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ถูกต้อง แล้วร่วมกันสรุปรูปแบบการเขียนจดหมายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นฝึกเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายและ/ หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลาครู (ลากิจและลาป่วย) ได้ถูกต้องตามรูปแบบ
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

- นักเรียนฟงัหรือดูนิทาน แล้วสรุปใจความสำคัญเพ่ือนำมา 
เขียนย่อความได้ถูกต้องตามรูปแบบ 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจหรือประเด็นที่กำหนดให้ 
ในศาสตร์ต่าง ๆ แล้วนำมาเขียนบันทึกข้อมูล จากนั้นนำข้อมูล 
ที่บันทึก มาเขียนสรุปความได้ถูกต้องตามรูปแบบโดยอ้างอิงที่มา 

  ของข้อมูล 
 

๓. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.3 เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ

บุคคล โอกาส และกาลเทศะ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
- ความหมายและลักษณะ 

ของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ 
- หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น  
- ทักษะการเขียน 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการเขียน 

ความเข้าใจและความเคารพ 
ในความแตกต่าง รวมทั้งมารยาท 
ในการเขียน 

- นักเรียนศึกษาตัวอย่างแล้วร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเขียน  
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 
จากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน) 
สื่อสิ่งพิมพ์ จากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปเขียนแสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์  
ของผู้อ่ืน 

- นักเรียนอ่านประกาศ (post) จากสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
  หรือโปสเตอร์บนกระดาน แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นของตน 
  ผ่านเว็บไซต์หรือบัตร 

3.4 เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและเขียนเรียงความ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ความหมายและลักษณะ 
ของโครงเรื่องกับแผนภาพความคิด 

- หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และเรียงความ 

- ทักษะการเขียน ทักษะการปรับ 
ประยุกต์ 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการเขียน
และมารยาทในการเขียน 

- นักเรียนเขียนคำลงบัตรคำคนละคำ แล้วให้ตัวแทนสุ่มหยิบบัตรคำ  
๕ ใบ เพื่อนำคำดังกล่าวมาเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
อย่างสร้างสรรค์ 

- นักเรียนร่วมกันเขียนโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด (Mind Map)
จากหัวข้อหรือประเด็นที่ตกลงร่วมกัน แล้วเขียนเรียงความ 
เป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จากนั้นนำผลงานมาจัด
แสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน ทำหนังสือ 

  อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเขียน  
3.5 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกเกี ่ยวกับงานเขียนของตนเองและผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์  

และเป็นกลาง 
- ประเภทและลักษณะของงานเขียน 
- หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 
- ทักษะการเขียนสื่อสาร 
- ความเข้าใจและความเคารพ 

ในความแตกต่าง ความคิดเชิงบวก  
  ความเป็นกลาง และมารยาท 

  ในการเขียน 

- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน  
งานเขียน จากนั้นร่วมชมการแสดงผลงานเขียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น การจัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
การจัดกิจกรรมตลาดนัดนักเขียน แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น 
ต่องานเขียนของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และเป็นกลาง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล

โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถ่ิน 
10. ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ  รวมทั้ง 

ใช้ประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียน

ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4.1 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
- ความหมายและลักษณะ 

ของภาษาพูดและภาษาเขียน 
- ระดับภาษา 
- ทักษะการใช้ภาษา 
- ความเข้าใจและความเคารพ 

ในความแตกต่าง ความถูกต้อง
เหมาะสมในการใช้ภาษา 
และเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทย  
อย่างถูกต้อง 

- นักเรียนพิจารณาคำที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนจากบทอ่าน 
ทีต่นสนใจ แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำคำไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจริงได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

- นักเรียนยกตัวอย่างคำท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่เหมาะสม 
กับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ แล้วแบ่งกลุ่มนำคำไปประกอบ 
การทำหนังสือเล่มเล็กหรือแต่งเรื่องสั้น ๆ เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 

- นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ ทีร่่วมกันกำหนด เช่น 
การส่งข้อความเชิญเพ่ือนมาร่วมงานวันเกิดและขอบคุณเพ่ือน 
ที่มาร่วมงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการพูดและการเขียน 

4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ เรียนรู้ภาษาถิ่น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

- ความหมาย ลักษณะและความสำคัญ
ของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

- ศัพท์ภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน 
- ทักษะการใช้ภาษา 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้  

ภาษา ความเข้าใจและความเคารพ  
ในความแตกต่าง และเจตคติที่ดี  
ต่อภาษาไทยมาตรฐาน 
และภาษาถ่ิน รวมทั้งการใช้ภาษา  
อย่างถูกต้อง 

- นักเรียนเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นนำเสนอสินค้า 
ในกิจกรรมตลาดสี่ภาคได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

- นักเรียนดู/ ศึกษากรณีตัวอย่างจากสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอเกี่ยวกับ  
สถานการณ์/ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ภาษาถิ่น และร่วมกันวิเคราะห์  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงสู่ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาถิ่นอ่ืน 

- นักเรียนจับกลุ่มไปสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับ  
ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน 
การละเล่นพ้ืนบ้าน ในประเด็นการใช้ภาษาในศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว  
แล้วนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
การจัดนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมุติ การทำคลิปเผยแพร่ความรู้ 

 
 

๔. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4.3 เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง    

เพื่อนำไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
- ความหมายและลักษณะของคำ 

สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืม 
- ชนิด/ ประเภทของคำ สำนวน 

คำราชาศัพท์ 
- ความแตกต่างระหว่างคำไทย 

กับคำยืม 
- ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการรับรู้  

ข้อมูล 

- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้  
ภาษา ความเข้าใจและความเคารพ  
ในความแตกต่าง และเจตคติที่ดี  
ต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

- นักเรียนดูข่าวในพระราชสำนัก/คลิปภาพยนตร์หรือละครที่มีการใช้ 
คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง แล้วบอกความหมายและสังเกตการใช้ 
คำราชาศัพท์ที่ปรากฏในข่าวหรือคลิปดังกล่าว  

- นักเรียนหาคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศในโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์  
หรือสื่อออนไลน์ แล้ววิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้คำเพ่ือนำไปใช้  
ในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ เช่น การโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์  
ท้องถิ่นของตน  

- นักเรียนรวบรวมสำนวนจากสื่อต่าง ๆ แล้วร่วมกันวิเคราะห์การใช้สำนวน  
เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้สำนวนประกอบ 
การเขียนเรียงความ เล่าเรื่องตามจินตนาการ แสดงบทบาทสมมุติ 
โดยคำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และกาลเทศะ 

4.4 ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
- ความหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ของประโยค 
- ชนิดของประโยคที่จำแนก 

ตามเจตนาของผู้ส่งสาร 
- ทักษะการใช้ภาษา 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้  

ภาษา และเจตคติที่ดีต่อการใช้  
ภาษาอย่างถูกต้อง 

- นักเรียนสังเกตประโยคจากแถบประโยค แล้วจัดกลุ่มประโยค 
ที่มีลักษณะคล้ายกัน และร่วมกันพิจารณาลักษณะร่วมของประโยค 
ที่จัดกลุ่ม หลังจากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปแต่งประโยคในบริบทต่าง ๆ  
เช่น การเขียนเรียงความ การแต่งโจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ 
การเขียนคำตอบ 

4.5 แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพื่อนำไปประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียน  
ให้มีความน่าสนใจ 

- ความหมายของบทร้อยกรอง 
และวรรณศิลป์ 

- ประเภทของบทร้อยกรอง 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณศิลป์ 
- ทักษะการแต่งคำประพันธ์ การพูด  

การนำเสนอ การเขียน 

- ความถูกต้องเหมาะสม 
ในการแต่งคำประพันธ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดี  
ต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

- นักเรียนดูตัวอย่างบทร้อยกรองขนาดสั้น แล้วร่วมกันพิจารณา 
และสรุปฉันทลักษณ์และการใช้วรรณศิลป์ของบทร้อยกรอง 
จากนั้นนำความรู้ที่ได้ไปฝึกแต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์  
เพ่ือนำไปประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียนให้มีความน่าสนใจ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ ช่วยให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 
ส ังเคราะห ์ และต ัดส ินใจแก ้ป ัญหาได้อย ่างเหมาะสม ม ีว ิจารณญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบ บ 
มีแบบแผน สื่อสาร นำเสนอ เลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ 
ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื ่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ เก ี ่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับจำนวน 
การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และสถิติ  ใช้การให้เหตุผล 
ที่สมเหตุสมผลเพ่ือสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปที่นำไปสู่ทฤษฎี กฎ สูตร และนำไปใช้  
           คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อสรุป  
และนำไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมาย
และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   
 จุดเน้นการพัฒนา 
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 มีจุดเน้นในการพัฒนาดังนี้ 
  จำนวนและการดำเนินการ เน้นต่อยอดกระบวนการคิดจากช่วงชั้นที่ 1 มาสู่การเรียนรู้จำนวนนับและ 
การดำเนินการของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตจริงจนเกิดการคิดที่ยืดหยุ่นและรอบคอบ จากนั้นขยายแนวคิดทั้งด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้  
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ทศนิยม เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในเรื ่องอัตราส่วนและร้อยละ บูรณาการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง แก้ปัญหาด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างอย่างมุมานะ 
 แบบรูปและความสัมพันธ์ เน้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของจำนวนและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในลักษณะของแบบรูป
โดยสังเกต ค้นหาความสัมพันธ์ สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเพ่ือนำไปสู่การสร้างแบบรูป สร้างสรรค์ผลงาน หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่าง 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  เน้นการสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปต่าง ๆ ด้วยตนเอง     
โดยสำรวจ สังเกต วัด หรือสร้างแบบจำลอง เพ่ืออธิบายลักษณะและบอกส่วนต่าง ๆ  สร้างข้อคาดการณ์ ให้เหตุผล 
เสนอข้อโต้แย้ง โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ จนนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ และแนวคิดหรือ
วิธีการหาความยาวรอบรูป พื ้นที ่ ปริมาตรและความจุ นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด 
ที่หลากหลายหรือแตกต่าง 
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 เวลาและระยะเวลาในช่วงชั้นนี้เป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ในชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน ที่มีการแสดงเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที  
 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล เน้นการใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อหาคำตอบจากปัญหาที่สนใจในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยใช้เครื ่องมือพื ้นฐานหรือซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ข้อมูล           
แปลความหมายข้อมูล รวมทั้งใช้ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน เพื่ออธิบายสถานการณ์ คาดการณ์ หรือ
ตัดสินใจ 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ในช่วงชั้นที่ 2 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 
ในการแก้ปัญหา จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหาในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเองและผู ้อื ่น คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับสถานการณ์  
มีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ต่อยอดแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดใหม่
หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมถึงค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของปัญหาที่สนใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง 
หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
  ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่าน
การอ่าน ฟัง เขียน พูด โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช ่น  อ่านและเขียนแสดงจำนวนของสิ ่งต ่าง ๆ  
จำนวนเงิน เวลา ตารางหรือแผนภูมิแสดงข้อมูลในบทความ รายงาน ข่าว ป้ายประกาศ หรือป้ายโฆษณา  
ฟังประกาศหรือโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอผลงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
  ศิลปะ สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น ออกแบบ
และประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ของเล่นของใช้ หรือแบบจำลองของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องส่วนของเส้นตรง 
เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน การวัด รูปเรขาคณิต มาตราส่วน ออกแบบจังหวะหรือทำนองเพลง ออกแบบท่าการแสดง
โดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูป รวมทั้งสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดหรือเรื่องราวของตนเอง 
ผ่านงานศิลปะ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกแบบ 
ท่ากายบริหารหรือท่าเต้นประกอบเพลงโดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูป กำหนดตารางการแข่งขัน บอกวันและเวลา 
ในการแข่งขัน บอกระยะเวลาวิ ่งหรือว่ายน้ำ  อ่านกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย  
อ่านอุณหภูมิร่างกายจากเครื่องวัดอุณหภูมิ การอ่านฉลากโภชนาการ 
  สังคมศึกษา สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดทำแผนภาพลำดับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามระยะเวลาหรือช่วงเวลา บอกพื้นที่ของจังหวัดตนเองหรือประเทศจากแผนที่  
ที่มีมาตราส่วน วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้กระบวนการทางสถิติในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย การลดการใช้พลาสติก 
  การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์แนวทาง วางแผน และเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น สำรวจตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ
ต้นทุน กำไร ขาดทุน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ในการประกอบการ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
หรือลดต้นทุน 
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  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื ่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วัดและบันทึกความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ ปริมาตรที่วัดได้ 
เป็นทศนิยม วัดและบันทึกระยะเวลาเป็นนาที วินาที ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล ออกแบบและนำเสนอข้อมูล 
ที ่รวบรวมได้ด้วยตาราง แผนภูมิแท่ง แผนภูมิร ูปวงกลม และกราฟเส้น อ่านและแปลความหมายข้อมูล  
เพ่ือลงข้อสรุป อธิบายเหตุการณ์ ปรากฎการณ์ คาดการณ์ ตัดสินใจ  
  เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  สามารถบูรณาการเทคโนโลยี ดิจ ิท ัลมาใช ้ในการเร ียนร ู ้และแก้ป ัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ เช่น สืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้ซอฟต์แวร์เพื ่อช่วย 
ในการคำนวณ การวัด หรือนำเสนอข้อมูล  
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น มองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

ด้วยมุมมองของตนเอง   
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ 
ของตนเองหรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น  

1.3 
1.๔ 

มีความกระตือรือร้นและมุมานะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

2. การสื่อสาร และนำเสนอทางคณิตศาสตร์ (Mathematical communication and presentation) 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจ โดยใช้ 

การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง  
รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รับฟัง เขา้ใจความหมาย เคารพในความแตกต่างระหว่างตนเอง 
กับผู้อื่น เห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 

2.3 แสดงวิธีคิด หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  
เพ่ือนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการของตนเองอย่างเป็นระบบ   

3. การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Mathematical reasoning) 
3.1 ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนแนวคิดหรือข้อคาดการณ์ของ

ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล ให้เหตุผลเชิงตรรกะ โดยใช้ข้อเท็จจริง 
สมบัติต่าง ๆ หรือข้อสรุปทั่วไปทางคณิตศาสตร์    

2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อ่ืนหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม  

3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล  
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization and extension) 
4.1 สร้างข้อคาดการณ์ ผ่านการสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้น 

จากกรณีเฉพาะ โดยใช้มุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้ 
และวิธีการเรียนรู้ เพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไป  

2. การคิดข้ันสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 4.2 ขยายแนวคิด โดยใช้ความรู้และวิธีการเรียนรู้ ที่ได้เรียนรู้มาก่อน  
เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

5. การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย ละเอียดละออ แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  2. การคิดข้ันสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2 ประยุกตแ์ละนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

6 การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
6.1 ใช้และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวคิด 

สร้างความเข้าใจ หรือแก้ปัญหา   
3. การสื่อสาร  
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
เลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และรู้เท่าทัน  
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงช้ันที่ ๒  

1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้ถูกต้อง และนำไปใช้  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 
เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สร้างข้อคาดการณ์และ
ข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม  

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม สร้างตัวแบบ  
เชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ ่น รอบคอบ  
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี ่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด  
ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. สื่อสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น 
7. สื ่อสารทางคณิตศาสตร์เกี ่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้นขนาน โดยใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และขยา ย

แนวคิด เพื่อหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

9. ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้างแบบจำลองของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี ่ยวกับการหาปริมาตรและความจุ  
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

10. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ  
และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

11. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม ได้อย่างเหมาะสม  
โดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ สื่อสารและใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

12. ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน  
อย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๒ เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem solving approach) 
และการเรียนรู ้ท ี ่ได ้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื ่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก  
ผ่านขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติ 

   
ในช่วงชั้นที่ 2 เน้นการขยายแนวคิดทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้จากจำนวนนับไปสู่เศษส่วน ทศนิยม 

อัตราส่วน และร้อยละ และนำไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น เช่น ความยาวรอบรูป พื้นที่ ปริมาตรและ
ความจุ นอกจากนี ้ในช่วงชั ้นนี ้ย ังเน้นการพัฒนาความรู ้สึกเชิงจำนวน การคิดและก ารเขียนแสดงแนวคิด 
อย่างเป็นระบบมากขึ ้น มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ แก้ปัญหา หรือตรวจคำตอบ   
ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและร่วมกันแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายในบริบทต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมและ
การลงมือปฏิบัติ ดังนี้  

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000: เรียนรู้การใช้จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตจริง แสดงจำนวนด้วยสัญลักษณ์ หลักและค่าประจำหลัก เขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน ประมาณค่าของจำนวน ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   

เศษส่วนและทศนิยม: เรียนรู ้เกี ่ยวกับความหมายของเศษส่วนและทศนิยมผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตจริง อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม อธิบายและเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนนับ 
เศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม หลักและค่าประจำหลักของทศนิยม และเขียนแสดงทศนิยมในรูปกระจาย 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน ทศนิยม และจำนวนคละในสถานการณ์ต่าง ๆ  

อัตราส่วนและร้อยละ: เรียนรู้เกี ่ยวกับความหมายของอัตราส่วนและร้อยละผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตจริงโดยต่อยอดความรู้และวิธีการเรียนรู้มาจากเศษส่วนและทศนิยม อ่านและเขียนอัตราส่วนและร้อยละ  
อธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

การดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม: คำนวณหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของ จำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยมและหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ ได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายวิธี  
ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การคูณและการหาร และสมบัติต่าง ๆ ของจำนวน แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
จำนวนและการดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัด เรขาคณิต และสถิติ  

แบบรูปและความสัมพันธ์: เรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปโดยการสังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ของแบบรูป 
สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูป สร้างแบบรูปและแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย 
 

 
 
 

1. จำนวนและพีชคณิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้ถูกต้อง และนำไปใช้  

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 

เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สร้างข้อคาดการณ์

และข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม  
4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม สร้างตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น รอบคอบ  
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด  
ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับ
ผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้ถูกต้อง และ

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑. ใช้จำนวนนับที่มากกว่า 

100,000 ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตจริง และแสดงจำนวน 
โดยใช้สัญลักษณ์แสดงจำนวน    

 

-   สำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับ
ปริมาณของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 โดยอ้างอิงกับจำนวน 
ที่คุ้นเคย หรือใช้สื่อประกอบ เช่น  
▪ จำนวนผู้เข้าชมกีฬาฟุตบอลที่สนามฟุตบอล 105,000 คน                        

เทียบกับจำนวนผู้เข้าชมกีฬาฟุตบอลที่สนามโรงเรียน 1,000 คน  
▪ จำนวนเงิน 100,000 บาท เทียบกับจำนวนเงิน 1,000 บาท            

โดยใช้ธนบัตร 1,000 บาท  
-   สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่ใช้จำนวน 

เชิงปริมาณท่ีมากกว่า 100,000 เช่น ราคารถ ราคาบ้าน  
ปริมาตรของน้ำในเขื่อนเป็นลิตร จำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด  

-   สื่อสารเกี่ยวกับจำนวนที่มากกว่า 100,000 ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
โดยการอ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 
เช่น  
▪ อ่านข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสะสม   
▪ เขียนป้ายโฆษณาขายรถให้ผู้ปกครอง 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๒. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วน 

ทศนิยม และร้อยละ บอก อ่าน
และเขียนเศษส่วน ทศนิยมและ
ร้อยละแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 
ในชีวิตจริง และแสดงเศษส่วน 
ทศนิยมและร้อยละที่กำหนด 
ด้วยวิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย 
 

-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เก่ียวกับเศษส่วน บอกปริมาณของ 
สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วนและแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด  
โดยใช้วิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น วาดรูป แถบกระดาษ   

-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับเศษส่วนแท้ เศษเกิน    
จำนวนคละ บอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วน  
อ่านและเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละที่แสดงปริมาณ 
ของสิ่งต่าง ๆ และเชื่อมโยงเศษส่วนกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร 

หรือเวลา เช่น น้ำมีปริมาตร 
6

10
 ลิตร  ขนมชั้น  1

5

9
  ถาด           

น้ำหนัก 3 
1

2
  กิโลกรัม ระยะทาง 2

1

4
 กิโลเมตร                 

ระยะเวลาเดินทาง 1
1

2
 ชั่วโมง 

-   สำรวจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง บอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วน
ของ 1 กลุ่ม (set model of fraction) อ่านและเขียนเศษส่วน

แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น มีนักเรียนชาย  
9

30
  ของนักเรียน

ทั้งหมด  
-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับทศนิยม บอกปริมาณของ

สิ่งต่าง ๆ ด้วยทศนิยม อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับความยาว น้ำหนัก 
ปริมาตร เงิน เช่น  
▪ เนื้อไก่หนัก 0.325 กิโลกรัม หรือ 325

1,000
 กิโลกรัม  

หรือ 325 กรัม     
▪ ขวดมีความจุ 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลิตร กับ          

250

1,000
 ลิตร เขียนเปน็ทศนิยมได้ 1.250 ลิตร หรือ 1.25 ลติร  

-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับร้อยละ บอกปริมาณ 
ของสิ่ง ต่าง ๆ ด้วยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ อ่านและเขียนร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น ผู้ได้รับวัคซีนโควิด
ในกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
แอลกอฮอล์ 70% ของปริมาตรทั้งหมด  

-   อธิบายและบอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงด้วยเศษส่วน 
ทศนิยม หรือร้อยละ เช่น  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ▪ ผู้ได้รับวัคซีนโควิด 2.5 ล้านคน เท่ากับกี่คน 

คิดจาก 2.5 × 1,000,000 = 2,500,000 คน 
▪ บ้านราคา 4,560,000 บาท เท่ากับกี่ล้านบาท 

คิดจาก 4,560,000 ÷ 1,000,000 = 4,560,000

1,000,000
 = 4.56 ล้าน

บาท 
▪ ปริมาตร 7

10
 ลิตร เท่ากับก่ีมิลลิลิตร  

คิดจาก 7

10
 ของ 1,000 มิลลิลิตร = 700 มิลลิลิตร 

▪ นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 30 คน แสดงว่านักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ 18 คน 

-   แสดงเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละที่กำหนด
ด้วยวิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น วาดรูป ระบายสี  
แถบกระดาษ กระดาษวงกลม เส้นจำนวน ตัวนับ แผนภาพ 
สัญลักษณ์ เช่น  
▪ เส้นจำนวนแสดง 0.5  

 
 
 
 

▪ ส่วนที่ระบายสีแสดง 32

100
 = 0.32 หรือร้อยละ 32 

 

 
▪ การแสดง 36.42 ด้วยสื่อต่าง ๆ  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

▪ แถบกระดาษแสดง 4

10
= 40%    

 

▪ แถบวงกลมแสดง 1
2
 = 50% และ 1

4
 = 25%     

 
 

๓. บอกค่าประมาณของจำนวนนับ
ทศนิยมและนำไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริง บอกค่าประมาณของจำนวนนับและ
ทศนิยม เช่น  
▪ พ้ืนที่ประเทศญี่ปุ่น 377,975 ตารางกิโลเมตร  

ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้ 380,000 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้ 400,000 ตารางกิโลเมตร 

▪ เติมน้ำมัน                      หรือประมาณ 11 ลิตร   
▪ ผลไม้หนัก 3.875 กิโลกรัม ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย 

ได้ 4 กิโลกรัม หรือประมาณเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
ได้ 3.88 กิโลกรัม 

-   ใช้ค่าประมาณของจำนวนนับและทศนิยมในการประมาณผลลัพธ์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น  
▪ ผลลัพธ์ของ 12.75 × 5.2 ควรใกล้เคียง 13 × 5 = 65   
▪ การประมาณราคาสินค้าแต่ละชนิดเพื่อประมาณเงิน 

ที่ต้องจ่าย  
4. อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับอัตราส่วน 
อ่านและเขียนอัตราส่วน 
แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ   
2 ปริมาณ ในชีวิตจริง 

-   สำรวจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง บอกปริมาณ 2 ปริมาณด้วยอัตราส่วน 
เช่น  
▪ ซื้อมะนาว 3 ผล ราคา 20 บาท  
▪ หุงข้าวโดยใช้ข้าวกล้องต่อน้ำเป็น 1 ต่อ 3   

-   อ่านและเขียนอัตราส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง เช่น  
▪ ซื้อไข่ไก่ 10 ฟอง ราคา 55 บาท เขียนแสดงด้วยอัตราส่วน 

ได้ 10 ฟอง : 55 บาท 
▪ นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 5 คน นักเรียนทั้งหมด 8 คน  

เขียนแสดงด้วยอัตราส่วนนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงได้ 3 : 5  
เขียนแสดงด้วยอัตราส่วนนักเรียนหญิงต่อนักเรียนทั้งหมด 
ได้ 5 : 8 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 -   อธิบายการแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงด้วยเศษส่วนและ

อัตราส่วนผ่านกิจกรรม เช่น การร้อยสร้อยด้วยลูกปัด ดังภาพ  

 
   อาจอธิบายได้ว่า  
▪ ใช้ลูกปัดสีแดง  3

9
  ของลูกปัดทั้งหมด ใช้ลูกปัดสีเหลือง 6

9
  ของ

ลูกปัดทั้งหมด  
▪ ใช้ลูกปัดสีแดงต่อลูกปัดสีเหลืองเป็นอัตราส่วน 3 : 6  
▪ ใช้ลูกปัดสีแดงต่อลูกปัดทั้งหมดเป็นอัตราส่วน 3 : 9  
▪ ใช้ลูกปัดสีเหลืองต่อลูกปัดทั้งหมดเป็นอัตราส่วน 6 : 9 
แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการบอกปริมาณด้วยเศษส่วนและ
อัตราส่วน 

-   สำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราส่วน เขียนอัตราส่วน 
แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ สังเกต ค้นหา ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
อัตราส่วนที่เท่ากัน และหาอัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น กิจกรรมจัด
ผลไม้ โดยมีส้ม 20 ผล มะม่วง 10 ผล จัดผลไม้แต่ละชนิดใส่จาน 
จานละเท่า ๆ กัน ซึ่งจัดได้หลายแบบ  

 
             

แล้วเขียนอัตราส่วนแสดงปริมาณของส้มต่อมะม่วงได้ 20 : 10 หรือ 
10 : 5 หรือ 4 : 2 หรือ 2 : 1 ร่วมกันสังเกตว่าทุกกรณี มีส้มเป็น 2 
เท่าของมะม่วง ดังนั้น  20 : 10 = 10 : 5 = 4 : 2 = 2 : 1  

-   สำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ และหาปริมาณที่ไม่ทราบค่า โดยใช้ความรู้
เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น นมเย็น 1 แก้ว ใช้น้ำแดงต่อนมสด  
2 : 3  ถ้ามีนมสด 18 ส่วน จะต้องใช้น้ำแดงก่ีส่วน และทำนมเย็น
ได้กี่แก้ว 

 
 
-   สำรวจและอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับอัตรา (rate) 

โดยขยายแนวคิดจากอัตราส่วน เช่น  

น้ำแดง 2 ? 
นมสด 3 18 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ▪ อัตราค่าจอดรถ 30 บาทต่อ 1 ชั่วโมง  

▪ อัตราเร็ว 120 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง  
     และนำไปใช้หาปริมาณที่ไม่ทราบค่าโดยใช้ความรู้เรื่องอัตรา เช่น   

ถ้าอัตราค่าจอดรถ 30 บาทต่อ 1 ชั่วโมง จ่ายค่าจอดรถ 120 บาท 
จอดรถไปกี่ชั่วโมง  

 
 
 

ค่าจอดรถ (บาท) 30 120 
จำนวนช่ัวโมง 1 ? 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 
เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 

1. อธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของ
จำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ
ร้อยละจากสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตจริง และเขียนแสดงจำนวนนับ
และทศนิยมในรูปกระจายตามค่า
ของเลขโดดในแต่ละหลัก 

 

-   บอกค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ
และทศนิยม พร้อมทั้งเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนผ่าน
กิจกรรมการรวม (compose) การแยก (decompose) และเขียน
แสดงจำนวนในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  

 
 
 

 
 

 
-   เขียนแสดงจำนวนนับที่มาก ๆ ด้วยทศนิยมเพ่ือสะดวกในการสื่อสาร 

โดยเชื่อมโยงความรู้จากหลัก ค่าประจำหลักของจำนวนนับและ
ทศนิยม เช่น งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการปี 2565 
เท่ากับ 332,000,000,000 บาท หรือ 3.32 แสนล้านบาท   

-   สำรวจสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ของ
เศษส่วน เช่น  

   ขนมเค้ก  10

10
  ถาด เท่ากับขนมเค้ก 1 ถาด   

       ขนมหม้อแกง  9
9
  ถาด เท่ากับ ขนมหม้อแกง 1 ถาด  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 
 

    

      พิซซ่า 3
6
  ถาด เท่ากับ พิซซ่า 1

2
  ถาด 

-   ใช้ความหมายของเศษส่วนหรือตัวประกอบร่วม (common factor)  
ในการอธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของเศษส่วน ได้แก่  
เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ 
เศษเกินกับจำนวนคละ ซึ่งอาจใช้แถบเศษส่วน (fraction walls) 
หรือวงกลมเศษส่วน (fraction discs) ประกอบการอธิบาย เช่น 
ใช้แถบเศษส่วน 
แสดงว่า    1

2
 = 

2

4
 = 3

6
 = 

4

8
 = 

5

10
   ดังนี้ 

 
 
 
 

 
  หรือ ใช้วงกลมเศษส่วนแสดงว่า  5

4
 = 1 1

4
  ดังนี้ 

 
 

 
 
       หรือ ใช้วงกลมเศษส่วนแสดงว่า 3 = 12

4
  ดังนี้  

 
 
 

    หรือใช้ตัวประกอบร่วมเพ่ือแสดงว่า  15

12
 = 5

4
  เนื่องจาก 15 

และ 12  มีตัวประกอบร่วมคือ 3 ดังนั้น 15 ÷ 3

12 ÷ 3
 = 5

4
 

-   ขยายแนวคิดเกี่ยวกับเศษส่วนที่เท่ากัน ทศนิยมและร้อยละ 
เพ่ืออธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม 
เศษส่วนหรือทศนิยม กับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ 
โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ▪ ระยะทาง 3

4
  กิโลเมตร หรือ  3

4
 = 3 ×25

4 ×25
 = 75

100
 = 0.75 

กิโลเมตร 

▪ ปริมาตรของน้ำดื่ม 1.25 ลิตร หรือ 1 25

100
 = 1

1

4
  ลิตร  

▪ นักเรียนชาย 4
5
 ของนักเรียนทั้งหมดหรือ 4

5
 = 4 ×20

5 ×20
 = 80

100
 = 

0.80 หรือ ร้อยละ 80 หรือ 80% 
-   เขียนผลหารของจำนวนนับกับจำนวนนับในรูปเศษส่วนหรือ

ทศนิยม โดยใช้ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม เช่น  
3 ÷ 5  สามารถวาดภาพ เพื่อหาผลหารในรูปเศษส่วนได้  3

5
   ดังนี้ 

 
และขยายแนวคิดเพ่ือหาผลหารของจำนวนนับกับจำนวนนับ 
ในรูปทศนิยม เช่น 3 ÷ 10 = 3

10
 = 0.3  

หรือ 150 ÷ 100 = 150

100
 = 1.50 หรือร้อยละ 150 หรือ 150% 

 
2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จำนวนนับ ทศนิยม 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบ 

 

-   เปรียบเทียบจำนวนนับและทศนิยมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนนับ ทศนิยม ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
หรือความรู้สึกเชิงจำนวน พร้อมให้เหตุผล โดยอาจใช้เครื่องมือ
ประกอบการอธิบาย เช่น วาดภาพ ระบายสี เส้นจำนวน และ
แสดงการเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และ
นำไปใช้ในการเรียงลำดับจำนวนนับและทศนิยม 

 
3. เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

เศษส่วน จำนวนคละ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบ 

 

-   เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบ โดยใช้ความหมายของเศษส่วน 
จำนวนคละ เศษส่วนที่เท่ากัน ความรู้สึกเชิงจำนวน และวิธีการ 
ที่หลากหลาย เช่น พับกระดาษ วาดภาพ  เส้นจำนวน  
การเทียบเคียงกับ  1

2
  หรือ 1 หรือ การทำตัวส่วนให้เท่ากัน เช่น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ตัวอย่างที่ 1 เปรียบเทียบ 4

5
  กับ 5

6
   

แนวคิดท่ี 1 วาดภาพประกอบการให้เหตุผล ดังนี้ 

 
เนื่องจาก 4

5
  ขาดไป 1

5
  จะเต็ม 1 หน่วย และ  5

6
  ขาดไป  1

6
   

จะเต็ม 1 หน่วย แต่  1
5
  มากกว่า 1

6
  นั่นคือ ส่วนที่ขาดไปมากกว่า 

แสดงว่าส่วนที่เหลืออยู่น้อยกว่า ดังนั้น  4

5
  < 5

6
 

 
แนวคิดท่ี 2 ทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้ผลคูณร่วม โดยให้เหตุผล
ประกอบ ดังนี้   
เนื่องจากตัวส่วน 5 และ 6 มีผลคูณร่วม (common multiple) คือ 
30  จะได้ 4

5
 = 24

30
  และ 

5

6
 = 25

30
   

จะเห็นว่า  24

30
  น้อยกว่า 25

30
  นั่นคือ 

4

5
  < 5

6
 

 
ตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบ 3 1

6
 กับ  2 2

7
   

อาจใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนบอกได้ว่า 3 หน่วย มากกว่า 2 หน่วย  
ดังนั้น 3 1

6
  > 2 2

7
   

-   เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยใช้การเปรียบเทียบเศษส่วน การเทียบเคียงกับ 
1

2
   หรือ 1                         

การทำตัวส่วนให้เท่ากัน และใช้เครื่องมือช่วยในการเรียงลำดับ                  
เช่น แถบเศษส่วน เส้นจำนวน  

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สร้าง 
ข้อคาดการณ์และข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

๑. สื่อสารและนำเสนอข้อคาดการณ์
และข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์
ของแบบรูป สร้างแบบรูปและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

-   ยกตัวอย่างสถานการณต่าง ๆ ในชีวิตจริงหรือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ              
ที่เก่ียวกับแบบรูป เช่น ท่าเต้นประกอบเพลง คอร์ดอูคูเลเล่
ประกอบเพลง ฟิโบนักชีในธรรมชาติ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 -   สำรวจแบบรูป สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ บอกความสัมพันธ์

ของแบบรูปพร้อมอธิบายแสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผล
โต้แย้งหรือสนับสนุนเหตุผลทางคณิตศาสตร์ แลกเปลี่ยนแนวคิด
กับคนอ่ืน เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่าง 

-   สังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูป จนสามารถสร้างข้อคาดการณ์                
และข้อสรุปของแบบรูป สร้างแบบรูปและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา              
ในลักษณะเดียวกันหรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะอ่ืน                      
ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น ใช้แบบรูปเพื่อออกแบบการร้อยลูกปัด                  
ได้หลากหลายลวดลาย หรือออกแบบการจัดโต๊ะรับประทาน
อาหาร ในงานเลี้ยงเพ่ือให้เหมาะสมกับจำนวนคน                                                               
อาจสามารถจัดได้หลายรูปแบบ   

 
                                  … 
    4 คน          6 คน                      10 คน 

 
4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม สร้างตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น รอบคอบ 
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

1. เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหา
ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร 
และผลลัพธ์ของการบวก ลบ  
คูณ หารระคนของจำนวนนับ 
ได้อย่างคล่องแคล่วโดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับจำนวน และอาจใช้
เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ 

-   ค้นหาและใช้วิธีของตนเองในการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร 
หรือผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ  
ได้อย่างคล่องแคล่วโดยคำนึงถึงลำดับขั้นของการดำเนินการ  
อาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบผลลัพธ์ และหาค่าของ 
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โดยใช้ความสัมพันธ์ของ
จำนวนและสมบัติต่าง ๆ ของจำนวน   
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2. เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหา

ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละได้อย่างคล่องแคล่ว
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบวก
และการลบของจำนวน 

3. เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหา
ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและ
จำนวนคละได้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการคูณและ
การหารของจำนวน 

-   สำรวจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการบวก  
การลบเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน 
ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น วาดภาพ  
ใช้แถบเศษส่วน หรือทำตัวส่วนให้เท่ากัน และอาจตรวจสอบ 
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ โดยใช้ความรู้สึกเชิงจำนวน  

- สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ      
ใช้การวาดภาพเพ่ือหาผลคูณ เช่น   

     
5

7
 × 14 หาผลคูณได้จากการวาดภาพ ดังนี้   

 
     ดังนั้น  5

7
 × 14 = 10 

สังเกตผลคูณจากหลาย ๆ ตัวอย่าง ค้นหาและใช้วิธีการของตนเอง           
ในการหาผลคูณได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และนำไปใช้                         
ในการหาผลคูณของจำนวนนับกับจำนวนคละได้อย่างคล่องแคล่ว 
ยืดหยุ่น และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ โดยอาจใช้
ความรู้สึกเชิงจำนวน 

- สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ เศษส่วนกับเศษส่วน                
ใช้การวาดภาพเพ่ือหาผลคูณ เช่น 
1

2
 × 

3

4
  หาผลคูณได้จากการวาดภาพ ดังนี้   

 
 
       

                      3
4
               1

2
 × 

3

4
  =  3

8
   

    สังเกตผลคูณจากหลาย ๆ ตัวอย่าง ค้นหาและใช้วิธีการของตนเอง            
ในการหาผลคูณได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และนำไปใช้ในการหา
ผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนคละ หรือจำนวนคละกับจำนวนคละ 
ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบโดยอาจใช้ความรู้สึกเชิงจำนวน และแปลความหมายของ
ผลคูณที่ได้ในสถานการณ์นั้น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 -   สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการหารจำนวนนับกับเศษส่วน    

ใช้การวาดภาพเพ่ือหาผลหาร เช่น  
 1
2
 ÷ 3 หาผลหารจากการวาดภาพ ดังนี้   

 
     จะได้  1

2
 ÷ 3 =  1

6
   

สังเกตผลหารจากหลาย ๆ ตัวอย่าง ค้นหาและใช้วิธีการของตนเอง            
ในการหาผลหารได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และนำไปใช้ 
ในการหาผลหารเศษส่วนกับเศษส่วนหรือเศษส่วนกับจำนวนคละ 
ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และแปลความหมายของผลหารที่ได้
ในสถานการณ์นั้น   
 

4. เลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหา
ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร 
ของทศนิยมได้อย่างคล่องแคล่ว
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจำนวน 
และอาจใช้เทคโนโลยีช่วย 
ในการประมาณผลลัพธ์หรือ
ตรวจสอบผลลัพธ์ 

 

-   สำรวจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการบวกและ 
การลบทศนิยม โดยเชื่อมโยงกับความยาว ปริมาตร น้ำหนัก เงิน                    
ขยายแนวคิดของการบวกและการลบจำนวนนับหรือเศษส่วน                   
เพ่ือหาผลบวกและผลลบของทศนิยมได้อย่างคล่องแคล่ว 
ด้วยวิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ตัวนับที่แสดงค่า 
ประจำหลัก การรวม - การแยกจำนวน ค้นหาและใช้วิธีของตนเอง 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยการประมาณผลลัพธ์ 

-   สำรวจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการคูณและ 
การหารทศนิยม โดยเชื่อมโยงกับความยาว น้ำหนัก  ปริมาตร เงิน 
ขยายแนวคิดของการคูณ การหารจำนวนนับและเศษส่วน              
เพ่ือหาผลคูณ ผลหารของทศนิยมได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น               
ด้วยวิธีและเครื่องมือที่หลายหลาย เช่น การรวม - การแยกจำนวน            
วาดรูป การตั้งคูณ การหารยาว การหารสั้น ค้นหาและใช้วิธีของ
ตนเอง พร้อมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ                 
ด้วยการประมาณผลลัพธ์ และแปลความหมายของผลคูณหรือ
ผลหารที่ได้ในสถานการณ์นั้น   
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด 

ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับ
ผู้อ่ืนโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน             
และร้อยละในชีวิตจริง  
โดยเลือกใช้เครื่องมือการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมและอาจใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมุมานะ 

 
 

-   สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม 
อัตราส่วนและร้อยละ และใช้กระบวนการหรือยุทธวิธีต่าง ๆ              
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แสดงแนวคิดของตนเองและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายหรือ
แตกต่าง เลือกแนวทางแก้ปัญหาและเครื่องมือที่เหมาะสม                   
โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหาจนสำเร็จ เช่น                
การใช้บาร์โมเดลช่วยในการวิเคราะห์และหาคำตอบ                       
จากนั้นแปลความหมายกลับไปสถานการณ์ในชีวิตจริง  

-   ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวน การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน
และร้อยละช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง เช่น  
▪ การเขียนรายรับรายจ่ายให้กับครอบครัว   
▪ การเขียนแสดงทุน กำไร ขาดทุน การลดราคา  
▪ การบอกระยะทางจริงในแผนผังที่กำหนดมาตราส่วน  
▪ คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องซื้อตามสูตรอาหารให้เพียงพอกับ

จำนวนคน 
▪ การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตในช่วงชั้นที่ 2 เน้นการขยายแนวคิดทั้งด้านความรู้และ

วิธีการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
ด้านการแก้ปัญหา การสื่อสารและนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปทั่วไปและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
• จำนวนนับและการดำเนินการของจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000  
ชั้นป.4 เป็นการเรียนรู้เกี ่ยวกับจำนวนที่มากกว่า 100,000 ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  อ่านและเขียน  

แสดงจำนวนด้วยตัวเลขและตัวหนังสือ เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้ค่าประจำหลัก ให้เหตุผล  
ในการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน บอกค่าประมาณของจำนวนนับ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร 
และผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนอย่างเป็นขั ้นตอนและตามลำดับขั ้นของการดำเนินการ 
ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหาและตรวจคำตอบ 
• แบบรูปและความสัมพันธ์ 
ในช่วงชั้นนี้เน้นอธิบายและนำเสนอข้อคาดการณ์และข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปของจำนวน 

แบบรูปของรูปเรขาคณิต และแบบรูปอื ่น ๆ ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์และข้อสรุปเพื ่อแก้ปัญหา  
ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ สร้างแบบรูปและสร้างชิ้นงานหรือออกแบบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้แบบรูป  
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• เศษส่วน ทศนิยม และการดำเนินการ 
ชั้น ป.๔ เน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องเศษส่วน ทศนิยมและการดำเนินการผ่านการสำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตจริง ต่อยอดแนวคิดเรื่องความหมายของเศษส่วนไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนแท้ เศษเกิน 
จำนวนคละ รวมถึงทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งและทศนิยมที่เท่ากัน อธิบายและบอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ  
ด้วยเศษส่วนหรือทศนิยม อ่านและเขียนเศษส่วนหรือทศนิยมแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงเศษส่วน
หรือทศนิยมที่กำหนดด้วยวิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ  
ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ค้นหาและใช้วิธีของ
ตนเอง เขยีนแสดงแนวคิด และตรวจสอบคำตอบของการดำเนินการ 

เขียนแสดงความสัมพันธ์ของทศนิยมในรูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบ เรียงลำดับ หาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ  
ที่หลากหลาย ค้นหาและใช้วิธีของตนเอง เขียนแสดงแนวคิด และตรวจสอบคำตอบของการดำเนินการ 

ชั้น ป.๕ และ ป.๖ เน้นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมที่เรียนในชั้น ป.๔ ไปสู่
การสร้างความเข้าใจผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ค้นหา
และใช้วิธีของตนเอง เขียนแสดงแนวคิด และตรวจสอบคำตอบของการดำเนินการ โดย 

ชั้น ป.๕ เรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม (ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ ๑๐๐ ๑ ,๐๐๐) เปรียบเทียบ เรียงลำดับ การบวก การลบ 
เศษส่วนและจำนวนคละ การคูณ การหารเศษส่วนกับจำนวนนับหรือเศษส่วน การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
หรือทศนิยม การหารทศนิยมที่ตัวหารเป็นจำนวนนับ การหารจำนวนนับกับจำนวนนับที่มีผลหารอยู่ในรูป
เศษส่วนหรือทศนิยม 

ชั้น ป.๖ เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การคูณเศษส่วนกับจำนวนคละ และ
จำนวนคละกับจำนวนคละ การหารของเศษส่วนหรือจำนวนคละกับเศษส่วน การหารของทศนิยมที่ตัวหาร  
เป็นทศนิยม 
• อัตราส่วนและร้อยละ 
ในชั้น ป.๕ เน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ผ่านการสำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

โดยต่อยอดแนวคิดจากความหมายเศษส่วนและทศนิยม (ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ ๑๐๐ ๑,๐๐๐) อธิบาย
และบอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์ เซ็นต์แสดงปริมาณ
ของสิ่งต่าง ๆ เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชั้น ป.๖ ต่อยอดความเข้าใจเรื ่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เรียนในชั้น ป.๕ ไปสู่การบอกปริมาณของ  
สิ่งต่าง ๆ ด้วยร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายและใช้เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหา 

ในชั ้นนี ้ยังเน้นการสร้างความเข้าใจเรื ่องอัตราส่วน อัตราส่วนที ่เท่ากัน และอัตรา ผ่านการสำรวจ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง อธิบายและบอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ๒ ปริมาณด้วยอัตราส่วน อ่านและเขียน
อัตราส่วนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ขยายแนวคิดจากอัตราส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราและ 
หาปริมาณที่ไม่ทราบค่า รวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ อัตราส่วน และมาตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ    
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ในช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้การวัดและเรขาคณิตอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจ สังเกต แล้วสร้างข้อคาดการณ์ ให้เหตุผล เสนอข้อโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การสร้างข้อสรุป
เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือการขยายความรู้เพิ่มเติม โดยเริ่ มจากการรับรู้ข้อตกลง ความหมายและสัญลักษณ์  
ทางคณิตศาสตร์ เช่น จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เพื่อนำมาใช้เรียนรู้ อธิบายข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะ  
และสมบัติของเส้นตั้งฉาก เส้นขนาน รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ขยายแนวคิดและค้นหาวิธีการ
หาความยาวรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และความจุด้วยตนเอง รับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการวัด  
และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย 

การจัดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือทางเรขาคณิต ส่งเสริมและพัฒนาความรู้สึก  
เชิงปริภูมิ ผ่านกิจกรรมการสำรวจหรือสร้างแบบจำลองของรูปเรขาคณิต อาจใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การประกอบ 
(compose) หรือแบ่งส่วน (decompose) รูปต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา 

การจัดกิจกรรมเรื่องเวลา ควรจัดให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับระยะเวลาเป็นวินาที สื่อสารเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง และแก้ปัญหาเก่ียวกับเวลา ระยะเวลา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
6. สื่อสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น 
7. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้นขนาน โดยใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และขยาย

แนวคิด เพื่อหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

9. ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้างแบบจำลองของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ปริมาตรและความ
จุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ 
และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
6. สื่อสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น 
๑. บอกระยะเวลา และบันทึก

ระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 
-   สังเกตการเคลื่อนที่ของเข็มต่าง ๆ ของนาฬิกาแบบเข็มที่มีเข็มวินาที 

และสังเกตการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบนนาฬิกาแบบดิจิทัลที่แสดงวินาที 
เพ่ือเรียนรู้ระยะเวลาหน่วยวินาที และความสัมพันธ์ 60 วินาท ีเท่ากับ 
1 นาที 

 

2. การวัดและเรขาคณิต 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

 
-   ใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ระยะเวลาที่มี

หน่วยเป็นวินาที บอกระยะเวลาที่ได้ พร้อมเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ในชีวิตจริง จากนั้นฝึกบันทึกระยะเวลาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
การวิ่งระยะสั้นของนักเรียน ระยะเวลาของโฆษณาแต่ละเรื่อง  
อาจเขียนแสดงระยะเวลาโดยใช้ทวิภาคค่ัน ดังนี้ 
▪ 1:15 คือ หนึ่งนาทีสิบห้าวินาที 
▪ 2:30:15 คือ สองชั่วโมงสามสิบนาทีสิบห้าวินาที  

 
-   อ่านระยะเวลาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง เช่น ระยะเวลาที่

ปรากฏในคลิปวีดิโอ  
-   เพ่ือพัฒนาความรู้สึกเชิงระยะเวลา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดว่า 

สามารถทำอะไรได้ในระยะเวลาที่กำหนด และนำเสนอพร้อมสาธิต
ประกอบเครื่องมือจับเวลา เช่น 10 วินาที ฉันสามารถกระโดดตบ 
ได้ 12 ครั้ง  1 นาที โยนลูกไปกลับได้ 20 ครั้ง 

-   เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนในการบันทึกระยะเวลา เช่น ระยะเวลา 
การละลายสาร ระยะเวลาการวิ่ง ระยะเวลาที่วัตถุตกถึงพ้ืน 
ระยะเวลาของเพลง 

๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลาในชีวิตจริงด้วยตนเอง
หรือร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 

 

- สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลาในชีวิตจริง                
และลงมือแก้ปัญหา เปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลา เช่น  
▪ ในการแข่งขันวิ่ง ป้อมวิ่งใช้เวลา 2 นาที 15 วินาที  

ก้องวิ่งใช้เวลา 130 วินาที ใครวิ่งเร็วกว่า 
▪ เปรียบเทียบและหาผลต่างของระยะเวลาที่นักวิ่งวิ่งเข้าเส้นชัย

อันดับต่าง ๆ    
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
7. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้นขนาน โดยใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๑. ระบุและอธิบายส่วนประกอบ

และ ลักษณะของจุด เส้นตรง 
ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม            
พร้อมทั้งเขียนแสดงด้วย
สัญลักษณ์ 

-   ลากเส้นต่อจุด สร้างรูปบนกระดานตะปูหรือกระดาษจุด เพื่อให้รับรู้
ลักษณะของจุด เส้นตรง ระนาบ 

-   สำรวจสิ่งของรอบตัวที่เก่ียวกับจุด เส้นในแนวตรง เพื่อนำไปอธิบาย
ความหมายหรือลักษณะของระนาบ จุด เส้นตรง รังสี  ส่วนของเส้นตรง 
พร้อมทั้งเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

-   สำรวจสิ่งของรอบตัวที่เก่ียวกับมุม เช่น บานพับประตู พัดจีน 
เข็มนาฬิกา ป้ายจราจร โลโก้ จากนั้นอธิบายความหมายของมุม
ส่วนประกอบของมุม ได้แก่ จุดยอดมุม แขนของมุม  
พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์และบอกชื่อมุม   

      
๒. วัดขนาด บอกชนิดของมุม  

และสร้างมุมขนาดต่าง ๆ 
 

-   สำรวจสิ่งของรอบตัว โดยใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉาก หรือไม้ฉาก            
เพ่ือระบุมุมใดเป็นมุมฉาก มุมใดไม่เป็นมุมฉาก และใช้มุมฉาก 
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของมุม เป็นมุมฉาก มุมแหลม มุมตรง 
และมุมป้าน 

-   วัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ เพ่ือระบุขนาดของมุม 
ในหน่วยองศา และชนิดของมุมตามขนาดที่วัด และอาจจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติม โดยวัดและสร้างมุมจากไม้ฉาก โดยสำรวจมุมภายใน 
ของไม้ฉาก แล้วทดลองสร้างมุมให้มีขนาดที่แตกต่างกัน พร้อมทั้ง
อธิบายขั้นตอนการสร้าง   

                       
 

-   สร้างมุมตามขนาดหรือชนิดของมุมที่กำหนดโดยใช้โพรแทรกเตอร์  
- สำรวจมุมที่เกิดจากเส้นตรงสองเส้นตัดกัน โดยใช้การวัดขนาดของมุม 

เพ่ือสร้างข้อคาดการณ์เกี่ยวกับมุมตรงข้ามท่ีเกิดจากการตัดกันของ  
เส้นตรงสองเส้นมีขนาดเท่ากัน ขนาดของมุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน 
รวมกันเท่ากับ 180 องศา               
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๓. อธิบายสมบัติของเส้นขนาน  

สร้างเส้นขนานและนำไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

-   สำรวจและบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีลักษณะของการขนานกัน 
เช่น ขอบหน้าต่าง ทางม้าลาย ทางรถไฟ 

-   สำรวจระยะห่างระหว่างจุดที่อยู่บนเส้นตรง 2 เส้นที่อยู่บนระนาบ
เดียวกัน แล้วแนะนำระยะห่างและเส้นตั้งฉาก เพ่ือนำสู่ข้อค้นพบที่ว่า 
เส้นตรง 2 เส้นที่มีระยะห่างเท่ากัน เส้นตรง 2 เส้นนั้น จะขนานกัน 
พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกัน 

-   สำรวจขนาดมุมท่ีเกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นขนานคู่หนึ่ง 
เพ่ือนำไปสู่การสร้างข้อคาดการณ์เก่ียวกับขนาดของมุมแย้ง 
มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และร่วมกันสรุป
สมบัติของเส้นขนาน พร้อมแนะนำ มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอก 
เส้นตัดขวาง 

-   ตรวจสอบและระบุเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ท่ีขนานกัน 
และอธิบายเหตุผลโดยใช้สมบัติของเส้นขนาน  

-   สร้างเส้นขนานตามเงื่อนไขท่ีกำหนด และนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และขยาย

แนวคิด เพื่อหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

๑. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยม
รูปว่าว รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส อธิบายลักษณะของ 
รูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด และสร้าง
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  

-   สำรวจ สังเกต และจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ที่อยู่บนกระดาษจุด 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุม  ความยาวด้าน เส้นตั้งฉาก เส้นขนานมาใช้
เป็นเกณฑ์ และร่วมกันสรุปลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด  
พร้อมแนะนำชื่อ และเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

-   ระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยม พร้อมให้เหตุผลประกอบ ผ่านกิจกรรม
สำรวจรูปต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตจริง 

-   สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ โดยใช้ไม้บรรทัด โพรแทรกเตอร์  
๒. จำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยม 

อธิบายลักษณะของรูปสามเหลี่ยม
แต่ละชนิดและสร้างรูปสามเหลี่ยม
ชนิดต่าง ๆ  

-   สำรวจรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 
จำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยม อธิบายและให้เหตุผลประกอบ 
การจำแนก โดยใช้ความยาวด้านเป็นเกณฑ์ และร่วมกันสรุปลักษณะ
ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละชนิดตามความยาวด้าน พร้อมแนะนำชื่อ 
ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยม
ด้านไม่เท่า และเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์  

-   สำรวจรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน     
จำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยม อธิบายและให้เหตุผลประกอบ          
การจำแนกโดยใช้ชนิดของมุมเป็นเกณฑ์ และร่วมกันสรุปลักษณะ
ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละชนิดตามชนิดของมุม พร้อมแนะนำชื่อ 
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ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
และรูปสามเหลี่ยม มุมป้าน เขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์  
พร้อมแนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยม  
ได้แก่ มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านประกอบมุมยอด ฐาน ส่วนสูง   

-  สร้างรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ โดยใช้ไม้บรรทัด โพรแทรกเตอร์   
๓. สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป

เกี่ยวกับมุมภายในของ 
รูปสามเหลี่ยม และนำไปใช้            
ในสถานการณ์ต่าง ๆ   

-   สำรวจมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ อาจใช้การวัด 
การพับ หรือการตัดแต่ละมุมมาวางในแนวเดียวกัน  
สร้างข้อคาดการณ์เก่ียวกับผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 
พร้อมนำเสนอ โดยมีเหตุผลทางคณิตศาสตร์รองรับ หรือยกตัวอย่าง
ประกอบ ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น    

        
 

    จากนั้น ร่วมกันให้เหตุผล สนับสนุน โต้แย้ง หรือยกตัวอย่างค้าน          
ข้อคาดการณ์ และสร้างข้อสรุปว่า ผลรวมของมุมภายในของ               
รูปสามเหลี่ยมเท่ากับขนาดของมุมตรง หรือ 180 องศา  

-   หาผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

-   อาจจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม นำ Pattern blocks ที่มีรูปร่างเดียวกัน 
มาทดลองวางเรียงต่อกันโดยไม่ให้เกิดช่องว่าง และไม่ซ้อนทับกัน 
เพ่ือสังเกตและค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของรูปที่สามารถวางเรียงต่อกัน
โดยไม่เกิดช่องว่าง นำไปสู่ข้อสรุปว่า รูปปิดที่นำมาวางต่อกัน  
ด้านที่วางชิดติดกันจะยาวเท่ากัน และมุมที่วางชิดติดกันรวมกันได้  
360 องศา จากนั้น ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือออกแบบหรือสร้างสรรค์
งานศิลปะ ลวดลายผ้า  
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๔. สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป

เกี่ยวกับวงกลม และนำไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
 

-   สำรวจและสังเกตจุดศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง รัศมี เส้นรอบวง
ของวงกลม โดยพับกระดาษรูปวงกลมตามแนวแกนสมมาตร               
สร้างข้อคาดการณ์ แล้วสรุปเกี่ยวกับวงกลม 

-   สร้างวงกลมขนาดต่าง ๆ โดยใช้แถบกระดาษหรือใช้วงเวียน 
-   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง วงกลม เพ่ือออกแบบหรือสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

เช่น   

 
๕. หาความยาวรอบรูปของ 

รูปหลายเหลี่ยม วงกลม 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

-   สำรวจความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกัน 
อภิปรายเกี่ยวกับความยาวรอบรูป ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
และรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด หาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม               
และรูปสี่เหลี่ยม และขยายแนวคิดไปสู่การหาความยาวรอบรูป                
ของรูปหลายเหลี่ยมอ่ืน ๆ 

-   สำรวจเส้นรอบวงของวงกลมที่มีขนาดแตกต่างกัน เพ่ือค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลาง นำไปสู่ 
การแนะนำค่า π ร่วมกันสรุปสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวง
และนำไปใช้หาความยาวรอบรูปวงกลมอื่น ๆ 

-   ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ทำทางเดินรอบสระน้ำ ล้อมรั้วแปลงผัก  
ล้อมคอกสัตว์ โรยปูนทำสนามฟุตบอล ทำขอบกระด้ง ทาสีฟุตบาท 
รอบวงเวียน 

๖. หาพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม
วงกลม ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
 

-   เปรียบเทียบพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมที่มีรูปร่างต่างกัน โดยใช้สายตา 
การนำรูปมาทาบกัน เพ่ือนำไปสู่ความจำเป็นของการหาพ้ืนที่ 

-   สำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่โต๊ะเรียน  
พ้ืนที่ส่วนที่ระบายสี เพื่อนำไปสู่พ้ืนที่ของรูปเรขาคณิตสองมิติ  
และอภิปรายเกี่ยวกับการหาพ้ืนที่ โดยนำรูปขนาด 1 หน่วย  
มาปิดคลุมรูปที่ต้องการหาพ้ืนที่จนเต็ม เช่น 

 
และนับจำนวนรูปขนาด 1 หน่วย เพื่อหาพื้นที่ แล้วแนะนำ  มี
พ้ืนที่ 1 ตารางหน่วย เพื่อนำไปใช้ในการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
สองมิติ โดยใช้กระดาษจุดหรือกระดาษตาราง แล้วเชื่อมโยงไปสู่ 
การหาพ้ืนที่โดยใช้หน่วยมาตรฐาน เช่น ตารางเซนติเมตร ตารางเมตร 
ตารางกิโลเมตร  
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 -   หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่าง ๆ บนกระดาษตาราง                

ด้วยการนับตาราง เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่สูตรการหาพ้ืนที่ของ 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

-   หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้สูตร  
 
 
 
 
 
 

-   หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว และรูปสามเหลี่ยมที่อยู่บน
กระดาษตาราง โดยการแบ่งเป็นรูปย่อยหรือใช้การประกอบรูป 
ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน แล้วเชื่อมโยง
ไปสู่สูตรการหาพ้ืนที่ 

 
-   หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว และรูปสามเหลี่ยม 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้สูตร 

 -   หาพื้นที่ของวงกลมโดยการแบ่งเป็นรูปย่อย แล้วประกอบรูป 
ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยม 
ด้านขนาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สูตรการหาพื้นที่ 

 
-   หาพื้นที่ของวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้สูตร  

9. ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ แบบจำลอง และสร้างแบบจำลองของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี ่ยวกับการหาปริมาตร  
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

๑. จำแนกบอกลักษณะและ              
ส่วนต่าง ๆ ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และ            
ทรงกลม พร้อมทั้งสร้าง
แบบจำลองรูปเรขาคณิตสามมิติ
แต่ละชนิด พร้อมให้เหตุผล 

-   สำรวจแบบจำลอง (model) ที่เป็นทรงกลม ทรงกระบอก ปริซึม 
กรวย และพีระมิด จำแนก จัดกลุ่ม บอกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ชนิดต่าง ๆ พร้อมกับอธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าตัด 
หน้าข้าง ฐาน 
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 -   สำรวจ สังเกต และบอกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีลักษณะคล้ายทรงกลม 

ทรงกระบอก ปริซึม กรวย หรือพีระมิด พร้อมอธิบายหรือให้เหตุผล
ประกอบ เช่น หลังคามีลักษณะคล้ายพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ยอดเจดีย์
มีลักษณะคล้ายกรวย 

                  
-   สร้างแบบจำลองของปริซึมและพีระมิดชนิดต่าง ๆ ทรงกระบอก             

กรวย และทรงกลม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น ดินน้ำมัน แป้งโด 
ไม้ไอศกรีม หลอดดูดน้ำ พร้อมทั้งบอกได้ว่าเป็นแบบจำลองของ             
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด พร้อมเหตุผลประกอบ  

 
-   สำรวจแบบจำลอง (model) ทีเ่ป็นปริซึม บอกได้ว่าปริซึมใด                 

เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ลูกบาศก์ พร้อมเหตุผลประกอบ 
-  เขียนรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและลูกบาศก์บนกระดาษจุด 

ไอโซเมตริก พร้อมระบุขนาด เช่น 

                                      

-   สำรวจเกี่ยวกับรูปคลี่ของปริซึมชนิดต่าง ๆ พีระมิดชนิดต่าง ๆ 
ทรงกระบอก กรวย โดยการคลี่จากแบบจำลองของรูปเรขาคณิต 
สามมิติ หรือจากรูปคลี่มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ และ
เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย หรือประดิษฐ์โมเดลสามมิติจากกระดาษ   
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๒. สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป

เกี่ยวกับการหาปริมาตรของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุ 
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก          
และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
 

-   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ผ่านกิจกรรมเปรียบเทียบปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เปน็ทรงตัน 
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่น หาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำ แบ่งเป็นก้อน
เล็ก ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน และเชื่อมโยงสู่การหาปริมาตรโดยใช้การนับ
ลูกบาศก์ แนะนำลูกบาศก์หน่วย และหาปริมาตร 
เป็นลูกบาศก์หน่วย  

                        
-   สร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ลูกบาศก์หน่วย หรือตัวต่อลูกบาศก์  

หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้การนับหรือการคูณ 
ขยายแนวคิด สร้างข้อคาดการณ์และเชื่อมโยงสู่สูตรการหาปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและนำไปใช้ในการหาปริมาตรของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    
 
 
 

 
-   สำรวจความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขยายแนวคิดเก่ียวกับ

การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับการหาความจุ
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือการหาปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ  
ในภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

                              
-   สร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 

1 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือรับรู้ถึงความแตกต่างของขนาดของปริมาตร 
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 1 ลูกบาศก์เมตร เช่น ใช้ยางลบ  
ดินน้ำมัน ฟิวเจอร์บอร์ด เชือก   

                     
              

 

5 หน่วย 
3 หน่วย 

2 หน่วย 
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1 ลบ.ซม.             1 ลบ.ม. 

-   สำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับปริมาตรและความจุ เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยปริมาตรมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และ
ลูกบาศก์เมตร เช่น 

                      
    เทน้ำปริมาตร 1 ลิตร ใส่กล่องที่มีความจุ 1,000 ลบ.ซม.  

ได้เต็มกล่องพอดี เพ่ือสรุปว่า 1 ลิตร = 1,000 ลบ.ซม.   
     เชื่อมโยงสู่ความสัมพันธ์ ดังนี้  
    1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1,000 มิลลิลิตร  

1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
-   สืบค้นและยกตัวอย่างการบอกปริมาณสิ่งต่าง ๆ ด้วยลูกบาศก์เซนติเมตร 

ลูกบาศก์เมตร เช่น ปริมาตรน้ำในเขื่อน ปริมาตรดินที่ใช้ในการถมท่ี 
ปริมาตรน้ำในขวดน้ำ   

10. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ปริมาตร            
และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่าง 
จากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อ่ืน 

๑.  แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ 
ความยาวรอบรูป พื้นที่ของ 
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และ
วงกลม ในชีวิตจริง ด้วยตนเอง
หรือร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมุมานะ  

-   แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมแสดงแนวคิด
ของตนเอง และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดแนวคิด 
ที่หลากหลายหรือแตกต่าง เช่น  
▪ หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม เช่น การหาพ้ืนที่บริเวณบ้าน             

การหาพ้ืนที่สวนสาธารณะ  
 

 

 

 

 

1 ม. 
1 ม. 

1 ม. 
1 ลบ.ม. 



195 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

  
 

▪ หาพื้นที่ของสิ่งต่าง ๆ โดยประมาณ 

                       
▪ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีความยาวรอบรูปเท่ากัน              

หรือหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากท่ีมีพ้ืนที่เท่ากัน  
▪ หาพื้นที่ส่วนที่แรเงาจากรูปที่กำหนด เช่น 

 
 

๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมุมานะ 
 

-   สำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร การแบ่ง การเติม 
หรือการตัดแล้วนำมาต่อให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ในการแก้ปัญหา 
พร้อมแสดงแนวคิดของตนเองและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อ่ืน เพ่ือให้
เกิดแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่าง เช่น  
▪ หาปริมาตรของคอนกรีตเป็นลูกบาศก์เมตร สำหรับทำ                 

แผ่นคอนกรีตปูทางเดินให้มีลักษณะและขนาดดังรูป              
จำนวน 400 แผ่น 
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 ▪ บ่อปลามีลักษณะดังรูป ความลึกของบ่อมี 2 ระดับ ระดับหนึ่งลึก 

1.20 เมตร อีกระดับหนึ่งลึก 1.80 เมตร ต้องการเติมน้ำ  
ให้ต่ำกว่าของบ่อ 1 เมตร ต้องใช้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตร 

                   
 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตในช่วงชั้นที่ ๒ ยังคงเน้นการให้นักเรียนได้สำรวจ สังเกต             

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว แบบจำลอง สื่อสาร สื่อความหมาย โดยใช้คำศัพท์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย 
สร้างข้อคาดการณ์ ให้เหตุผล โต้แย้ง นำไปสู่ข้อสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการแก้ปัญหา และลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวัด พัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิและความเข้าใจเกี่ยวกับรูป
เรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ ความยาวรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร ความจุ และระยะเวลา  รวมทั้งนำ
ความรู้เกีย่วกับการวัดและเรขาคณิตไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   

- เวลา  
ในชั้น ป.๔ นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากช่วงชั้นที่ 1 เกี่ยวกับเวลาในหน่วยวินาที ใช้เครื่องมือวัดระยะเวลา 

และสื่อสารเกี่ยวกับระยะเวลา หาระยะเวลาและเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา               
เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- รูปเรขาคณิตสองมิติ พื้นที่และความยาวรอบรูป  
ในชั้นป.4 นักเรียนใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี อธิบายส่วนประกอบมุม 

วัดขนาด บอกชนิดของมุม และสร้างมุมขนาดต่าง ๆ อธิบายลักษณะและสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส และนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชั้นป.5 นักเรียนอธิบายสมบัติ เส้นตั้งฉาก สร้างเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จำแนก 
อธิบายลักษณะ และสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง  ๆ 
และนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชั้นป.6 นักเรียนสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม 
หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม และนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยม  สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวงกลม  
หาความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมและนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
วงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ป.5 นักเรียนได้จำแนกพร้อมให้เหตุผลประกอบ อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิผ่านกิจกรรม 
การสร้างแบบจำลอง การวาดรูปบนกระดาษจุดไอโซเมตริก และการสำรวจรูปคลี่  

- ปริมาตรและความจุ  
ป.6 นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยปริมาตร และนำไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
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 ในช่วงชั้นที่ ๒ นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม 
จากสื่อต่าง ๆ ในชีวิตจริง  วิเคราะห์ แปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออธิบายสถานการณ์ 
คาดการณ์ หรือตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน การอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนเป็นหัวใจที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
นอกจากนี้ในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะได้ใช้กระบวนการทางสถิติ ร่วมกันวางแผน ออกแบบ และลงมือแก้ปัญหา               
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับ
ศาสตร์อื ่น ๆ ผ่านการทำงานเป็นทีม นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ด้วยตาราง แผนภูมิ หรือกราฟต่าง ๆ                
เพ่ือสื่อสารตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐานต่าง ๆ  หรือซอฟต์แวร์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
11. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม ได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ สื่อสารและใช้ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

12. ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับโรงเร ียน  
และชุมชน อย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
11. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม ได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากสื ่อต่าง ๆ สื ่อสารและใช้ข้อมูล 
เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

1. อ่าน วิเคราะห์ แปลความหมาย
ของข้อมูล จากแผนภูมิแท่ง 
ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิ 
รูปวงกลมและใช้ข้อมูล 
เพ่ืออธิบายเหตุการณ์  
คาดการณ์ ตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างรู้เท่าทัน 

 

-   อภิปรายตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ตาราง  
กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่าง ๆ  
ในชีวิตจริง เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ โดยอ่านข้อมูล อภิปราย
ที่มาของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ 
ในการนำเสนอ เช่น กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 
แต่ละเดือน เพ่ือทำให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 

-   สำรวจแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม อภิปราย
และบอกส่วนประกอบและลักษณะสำคัญของการนำเสนอข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดช่วงบนเส้นแสดงจำนวนให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลของแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น การแสดงข้อมูล 
ในรูปเปอร์เซ็นต์หรือเศษส่วนของข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิรูปวงกลม 

   
 

 

๓. สถิติ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 

 

 

 

-   อ่านข้อมูล ตั้งคำถามจากข้อมูล วิเคราะห์ และแปลความหมาย 
ของข้อมูลที่นำเสนออยู่ในรูปของแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น 
แผนภูมิรูปวงกลม และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบาย คาดการณ์  ตัดสินใจ 
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ พร้อมให้เหตุผล 

-   เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง วิเคราะห์จุดเด่นและ
ข้อจำกัดของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น 
แผนภูมิรูปวงกลม พร้อมให้เหตุผล 

-   อภิปรายเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในชีวิตจริง ซึ่งอาจนำไปสู่ 
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พร้อมให้เหตุผล 

2. หาค่าเฉลี่ย (average) และ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

-   อภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเฉลี่ย  
ความหมายของการเฉลี่ย เช่น น้ำหนักเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ยของคน
ในแต่ละช่วงอายุ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน
หรือแต่ละสัปดาห์ จากนั้นอภิปรายแนวทางการหาค่าเฉลี่ย พร้อมทั้ง
แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณท้ังหมด จำนวนข้อมูล  และค่าเฉลี่ย 

-   หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล และใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น   
▪ ความสูงเฉลี่ยของนักเรียน 5 คน 

▪ แล็ปท็อปยี่ห้อหนึ่งมีข้อความโฆษณาว่าสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนาน
เฉลี่ย 6 ชม.  ถ้าหนูดีทดลองใช ้4 ครั้ง แลว้พบวา่ใช้แบตเตอรี่ได้นาน 
5.5 ชม.  5.5 ชม.  6 ชม.  และ 6 ชม. หาค่าเฉลี่ยเพ่ือตรวจสอบว่า
ข้อความตามโฆษณานี้เป็นจริงหรือไม่ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล

และจัดการข้อมูล และนำเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง 
กราฟเส้น หรือแผนภูมิรูปวงกลม
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล   

-   ออกแบบและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูลที่สอดคล้อง
กับคำถามหรือวัตถุประสงค์ จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวม แล้วมาจำแนก
จัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ แล้วนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง 
กราฟเส้น หรือแผนภูมิรูปวงกลม โดยใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ช่วย
ในการนำเสนอ เช่น กระดาษกราฟ โปรแกรมตารางทำงาน 
(spreadsheet)  

12.ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียน 
และชุมชน อย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 

1. ตั้งคำถามจากประเด็นปัญหา            
ที่สนใจ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนหรือชุมชน ประเมิน
และเลือกวิธีการเก็บรวบรวม 
จัดการและนำเสนอข้อมูล 
ที่เหมาะสมกับข้อมูล วิเคราะห์ 
แปลความหมายข้อมูลและ 
ใช้ข้อมูลแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ผ่านการทำงานเป็นทีม             
อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น 

-   ตั้งคำถามหรือข้อสงสัยจากประเด็นปัญหาที่สนใจ หรือปัญหา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน เช่น แนวทางการจัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน การดูแลแหล่งน้ำหรือสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน การประหยัดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค จากนั้นร่วมกัน
วางแผน ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยบูรณาการ 
เชื่อมโยงกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ออกแบบการบันทึก เก็บข้อมูล 
จำแนกข้อมูล นำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่เหมาะสม วิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล ใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำถาม ตัดสินใจ  
และแก้ปัญหา  
 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ 

แปลความหมายของข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูลของสื่อต่าง ๆ ในชีวิตจริง เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการอธิบาย
เหตุการณ์ คาดการณ์ ตัดสินใจ อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน หรือซอฟต์แวร์ ช่วยในการ
นำเสนอข้อมูลด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืน ดังนี้ 

ป.๔  นักเรียนได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งและตาราง การหาค่าเฉลี่ย 
ป.๕  นักเรียนได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น 
ป.๖  นักเรียนได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม  
นอกจากนี้ ในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาสใช้กระบวนการทางสถิติ เพ่ือวางแผน แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในโรงเรียนหรือชุมชน ผ่านการทำงานเป็นทีม นักเรียนสามารถวางแผนและเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ
การบันทึกข้อมูล จัดการและนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากข้ึนได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที ่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที ่ส ุดภาษาหนึ ่งและมีความสำคัญ  
เป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21           
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การแสวงหาความรู้ 
เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 2) อ่านเพื่อความเข้าใจ 
3) เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึก และ 4) ใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 สมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการ
กันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 10 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ทั้ง 10 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื ่อให้เมื ่อผู ้เร ียนบรรลุผลลัพธ์                  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือสำหรับ 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ  
ยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดี  
กับผู ้อื ่น โดยเฉพาะเมื ่อทำงานร่วมกัน อันนำไปสู ่สัมพันธภาพที่ดีร ะหว่างกัน ผู ้เรียนภาษาอังกฤษจะได้รับ 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว พร้อม ๆ กับ
แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับแรงเสริมและกำลังใจ
จากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคย และความมั่นใจในการฝึก
สนทนา โต้ตอบ และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน 
 จุดเน้นการพัฒนา  
 ในช่วงช้ันที่ 2 ภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในแง่มุม/ มิติต่าง ๆ  ได้แก่  
 1) สามารถสนทนา สอบถาม โต้ตอบกับบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน หรือสิ่งทีส่นใจ ด้วยวลี ประโยคพ้ืนฐาน
และบทสนทนาสั้น ๆ ได ้
 ๒) เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผู้พูด/ คู่สนทนา โดยใช้สำนวนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
 ๓) สามารถบรรยายข้อมูล และลักษณะเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้วลี 
ประโยค คำกริยาพื้นฐานและคำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
 ๔) สามารถเขียนคำ วลี หรือประโยค จากรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือจินตนาการของตนเองได้ 
 ๕) สามารถบอกใจความสำคัญจากการอ่านและการฟังวลี ประโยคบทสนทนา หรือบทความสั ้น ๆ                 
ทีเ่กี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
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 การนำไปใช้ในชีวิตจริง    
 นักเรียนได้ใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง 
ได้สร้างความรู้ ฝึกทักษะ และเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์ และบริบทในชีวิตประจำวัน/ ชีวิตจริง 
ผ่านกระบวนการทำงาน สื ่อ และแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัย  นอกจากนี้ นักเรียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น วิชาต่างๆ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้  
  ภาษาไทย ใช้คำศัพท์และประโยค เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสื่อที่ได้รับ นำเสนอข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับบุคลคลทั่วไป  ใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างกับภาษาไทย ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้ และเข้าใจภาษาท้ังสอง 
  คณิตศาสตร์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการอ่าน ฟัง เขียน พูด เช่น 
อ่านและเขียนแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนเงิน เวลา ข้อมูลสถิติ ตารางหรือแผนภูมิ ในสื่อต่าง ๆ (เช่น ข่าว 
ป้ายประกาศ หรือป้ายโฆษณา) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการให้เหตุผลและนำเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ได้ 
  ศิลปะ ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด/ เขียน อธิบาย/ บรรยายภาพหรืองานศิลปะเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้และ
ไกลตัวผู้เรียน (รูปธรรม) และสิ่งที่สื่อเรื่องราว ความคิด ความสนใจ และความรู้สึก (นามธรรม) จากสถานการณ์
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ทำให้เกิดการสื ่อสารที ่ช ัดเจนและน่าสนใจ ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรมทางศิลปะได้   
  สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าใจภาษาอังกฤษที่อธิบาย บรรยาย สาระเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ (เช่น กระโดด วิ่ง อาหารเพื่อสุขภาพ สุขลักษณะที่ดี ฯลฯ) สามารถอ่าน
และตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึก สรุปข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬา กิจกรรมที่ตนชอบ และ  
การดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี การดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
เรื่องราวจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้   
  สังคมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับผู้คน วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย
และประเทศต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยและประเทศอื่น ๆ สามารถแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน  
ลำดับเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งสามารถนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ
ชุมชนไทยและต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาอาศัยกันในทั้งในระดับครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
ประเทศไทย เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ค่านิยมของไทยและต่างชาติ  
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์เกี ่ยวกับเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติที่ไกลตัวนักเรียนออกไป รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอข้อมูล กิจกรรม และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้  
  เทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพ่ือทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้สำเร็จเรียบร้อย เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะ/สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง
แนวทางในการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับตนเอง เข้าใจข้อมูล รายละเอียด และคู่มือการใช้งานของสินค้า
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และบริการต่าง ๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประโยชน์และเกิดความปลอดภัยในการใช้สินค้า อุปกรณ์ และ
บริการ รวมถึงสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ ข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ อันนำไปสู่ 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
* หมายเหตุ ได้ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็นพื้นฐาน เพื่อความชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการจัด 

การเรียนการสอน ช่วยให้ครูวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR และ FRELE-TH 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ฟังและพูดคำศัพท์พ้ืนฐาน วลี ประโยค ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจำวัน โดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
1. การจัดการตนเอง  
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1.2 
 

ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน  
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้คำ และวลีที่สั้นและง่าย  
ได้อย่างถูกต้องและม่ันใจ 

1.3 สนทนา โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล สื่อความหมาย 
ความรู้สึก อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านและตอบคำถามเกี ่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากบทสนทนา นิทาน 

เรื่องราว และบทความสั้น ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้  
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร  
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน 
เรื่องราว และบทความสั้น ๆ ทีเ่หมาะสมกับช่วงวัยได ้

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึก 
3.1 เขียนเพ่ือแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก  

ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง  
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3.2 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ข่าว เหตุการณ์

ปัจจุบัน และประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.1 
 

สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น              
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน  
ได้อย่างเหมาะสม 

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

4.2 ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์  
ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  

4.3 
 

 

สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์จากการฟัง ดู หรืออ่าน
ข้อมูล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว และสามารถนำเสนอ 
ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

4.4 
 

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ยอมรับ         
และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 

1. ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ข้อความที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน        
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 

๒. ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ข้อมูล รวมทั้งการสื่ อความหมาย ความรู ้สึก อารมณ์                 
ต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

๓. อ่านและตอบคำถามเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๔. อ่านเพ่ือบอกใจความสำคัญ และรายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๕. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ที่สนใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗. สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในการปฏิบัติกิจกรรม

ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
๘. ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๙. 

 
แสวงหาความรู้และสร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย จากการฟัง 
ดู หรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง  

10. ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ยอมรับ และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. ใช้คำศัพท์พ้ืนฐาน วลี ประโยค ข้อความที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน  

และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
2. ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล รวมทั้งการสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ 

ต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

1.1 ฟังและพูดคำศัพท์พ้ืนฐาน วลี ประโยค ข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

- บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาและ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคล โรงเรียนในชีวิตประจําวันต่าง ๆ          
และสามารถใช้ภาษาในการนําเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ 
ในตนเอง  

- วางแผนและออกแบบการนําเสนองาน
ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  
ตามกาลเทศะ  

 
 

ตัวอย่างสถานการณ์: My Diary 
- ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตประจําวันให้นักเรียนฟัง 
- ครูเปิดภาพพร้อมกับอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง 
- ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นทีมคําศัพท์ และทีมรูปภาพ 
- ครูสั่งให้นักเรียนจับคู่ภาพและคําศัพท์ให้สัมพันธ์กัน เมื่อได้คู่แล้ว 

ให้นั่งลง 
- ครูสุ่มให้นักเรียนแสดงรูปภาพพร้อมคําศัพท์ และตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
- ครูเขียนช่วงเวลาในแต่ละวันบนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียน

ช่วยกันเรียงลําดับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยครูจะต้องอธิบาย
การเรียงลําดับเวลาที่ถูกต้องไปพร้อมกับที่นักเรียนแชร์ความคิด 
ในชั้นเรียน 

- ครูชวนนักเรียนดูตัวอย่างการเขียน Diary บนกระดาน พร้อมทั้ง
สรุปการเรียน Diary พอสังเขป 

- ครูให้นักเรียนออกแบบ Diary ของตนเอง ในรูปแบบใดก็ได้ 
ตามท่ีตนเองถนัด 

- ครูให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน
จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน ตามความถนัดของตนเอง 

 
 
 
 
 

1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียนและสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยใช้คำและวลีที่สั้น

และง่าย ได้อย่างถูกต้องและม่ันใจ 
- บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาและ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคล โรงเรียนในชีวิตประจําวันต่าง ๆ 
และสามารถใช้ภาษาในการนําเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ 
ในตนเอง  

- วางแผนและออกแบบการนําเสนองาน
ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น             
โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
ตามกาลเทศะ 

- บอกคําศัพท์ที่เก่ียวกับอาหาร 
ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ 
และสามารถใช้ภาษาในการนําเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ 
ในตนเอง  

 
 

ตัวอย่างสถานการณ์: Secret Recipe 
- ครูใช้คําถามนําความรู้ให้แก่ผู้เรียนว่า “นักเรียนคิดว่าอาหาร 

ที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ มีอะไรบ้าง” 
- ครูนําคําตอบของนักเรียนที่ได้ มาเขียนลงบนกระดาน หรือเปิดจาก

คอมพิวเตอร์ โดยเขียนเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษกํากับ พร้อมแบ่ง
ฝั่งอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์อย่างชัดเจน 

- ครูอธิบายสารอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในอาหารแต่ละอย่าง ให้นักเรียนฟัง
โดยสังเขป พร้อมกับให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม เช่น carrot,  
rice, milk, sugar, bread, coconut milk เป็นต้น 

- ครูลองนําอาหารที่มีประโยชน์มาคิดเป็นเมนูใหม่ โดยให้มี
สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายครูมากท่ีสุด 

- ครูนําเมนูของคุณครูมาขึ้นกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อ
เมนูนี้ พร้อมให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่า เมนูนี้มีประโยชน์อย่างไร 
และเพราะเหตุใดจึงเหมาะสมกับร่างกายของครู 

- ครูสรุปองค์ความรู้ที่ได้ให้กับนักเรียน 
- ให้นักเรียนคิดเมนูอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะกับสภาพร่างกาย

ของตนเอง แล้วออกมานําเสนอ โดยนักเรียนสามารถคิดวิธีการ
นําเสนอในรูปแบบใดก็ได้ ตามความถนัดของนักเรียน แต่นักเรียน
จะต้องสามารถบอกคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารของตนเองได้ 

- เมื่อนักเรียนออกมานําเสนอ ครูให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรยีน ร่วมกันอภิปราย
เป็นรายบุคคลไป 

- ครูสั่งงาน/ การบ้าน โดยให้นักเรียนคิดเมนูอาหารให้กับผู้ปกครอง
ของนักเรียน ซึ่งจะต้องมีประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ของผู้ปกครอง โดยนักเรียนสามารถคิดวิธีการนําเสนอในรูปแบบใด
ก็ได้ ตามความถนัดของตนเอง แต่นักเรียนจะต้องสามารถบอก
คําศัพท์เก่ียวกับอาหารได้ 

- ครูให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน ซึ่งนักเรียน 
แต่ละคนจะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน ตามความถนัดของ
ตนเอง 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1.3 สนทนา โต้ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล สื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม

และม่ันใจ 
- ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง  

และคําแนะนําง่าย ๆ ทั้งในเรื่อง 
หน้าที่ทางภาษา คําศัพท์  
และโครงสร้างประโยค  

- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีนิสัยรักการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  

- สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  
และสามารถใช้ภาษาในการนําเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ 
ในตนเอง  

- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม  

 
 
 

ตัวอย่างสถานการณ์: How we communicate? 
- ครูพูดกับนักเรียน โดยใช้ประโยคคําสั่ง ประโยคขอร้อง  

ประโยคขออนุญาต และประโยคขอความช่วยเหลือ 
ที่ใช้ในห้องเรียน ครูใช้วิธีการสุ่มพร้อมเรียกชื่อนักเรียน เช่น  

Turn off the light, Close the window,  
Please open the book page 11,  
Could you turn on the computer?,  
Please หรือ Can/ Could you help 

- ครูนําประโยคต่าง ๆ มาเขียนบนกระดาน พร้อมกับออกเสียง 
ที่ถูกต้องให้นักเรียนฟัง หากมีคําตอบที่เป็น Yes-No Question  
ครูต้องนํามายกตัวอย่างด้วย 

- ครูสั่งให้นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้น Stand up! Please. 
- ครูให้นักเรียนลองพูดประโยคต่าง ๆ ที่ครูยกตัวอย่างไป  

คนละ 1 ประโยค โดยจะต้องไม่ซํ้ากัน 
- เมื่อนักเรียนพูดแล้ว ครูจะสั่งให้นักเรียนแต่ละคนนั่งลง 

ตัวอย่างประโยค Thank you/ Sit down! Please.  
- ครูนําคําตอบของนักเรียนที่ได้ มาเขียนลงบนกระดานหรือเปิดจาก

คอมพิวเตอร์ โดยเขียนแยกหมวดหมู่ของโครงสร้างประโยค 
อย่างชัดเจน 

- ครูอธิบายความแตกต่างของโครงสร้างประโยคทั้ง 4 แบบ 
ให้นักเรียนฟัง 

- ครูให้นักเรียนจับคู่ และสั่งให้สร้างสถานการณ์สมมติที่ใช้ 
ในชีวิตประจําวัน มาคู่ละ 1 สถานการณ์ โดยในบทสนทนานั้น
จะต้องมีโครงสร้างประโยคที่เรียนไปแล้ว ตามแต่ละเหตุการณ์ 
ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมา 

- ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่า นักเรียนสามารถนําเสนอหน้าชั้นเรียนได้ 
ทั้งในแบบ onsite และออนไลน์ หมายความว่านักเรียนสามารถ
นําเสนอได้ โดยการออกมาพูดหน้าชั้นเรียน หรือจะนําเสนอผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่มีกล้อง และไมโครโฟนได้ทุกชนิด  
(สามารถถ่ายทอดสด (Live) หรือบันทึกมาเป็นคลิปวิดีโอก็ได้) 

- ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมานําเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน 
ซึ่งนักเรียนแต่ละคู่จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน ในวิธีการต่าง ๆ 
ที่กล่าวไปข้างต้น ตามความถนัดของตนเอง  

- ครูสรุปองค์ความรู้ที่ได้ให้กับนักเรียน โดยอธิบายถึงวิธีการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๓. อ่านและตอบคำถามเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๔. อ่านเพ่ือบอกใจความสำคัญ และรายละเอียด ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.1 อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ 

ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้ 
- อ่าน ศึกษา และเรียนรู้คําศัพท์ 

จากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของประเทศ
ตนเองและต่างประเทศอย่างเข้าใจ 

- วิเคราะห์และแลกเปลี่ยน          
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ                
ในวัฒนธรรมของตนเองและยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ   

 
 

ตัวอย่างสถานการณ์: Learn Around the World with  
New Year Festival 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 - 4 กลุ่ม ตามชื่อประเทศ 

ที่มีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เช่น วันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 
วันปีใหม่จีน (วันตรุษจีน) และวันปีใหม่สากล (วันที่ 1 มกราคม) 

- ครูทบทวนความรู้เดิม โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่
และให้นักเรียนพูดคุยเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
วัฒนธรรมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยและต่างประเทศ 

- ครูให้ความรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ว่า People all over the world 
celebrate the New Year's holiday, although not all do so 
on January the 1st. Some of the celebrations in many 
countries are the same, such as fireworks. Other 
countries have special customs, such as breaking dishes 
in Denmark, eating grapes for good luck in Spain, and 
wearing yellow underwear in Central and South 
America. 

- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
ในประเทศตนเอง และประเทศอ่ืน กลุ่มละ 3 ประเทศ เช่น 

 

 
 

Thai New year 13th - 15th April 
Chinese New Year 1st February 
International New Year 1st January 

 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 - ครูนําเสนอคําศัพท์ใหม่เกี่ยวกับเทศกาล โดยใช้ Flash card หรือ 

PowerPoint 
- นักเรียนอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ไทย  

วันขึ้นปีใหม่จีน และวันขึ้นปีใหม่สากล ให้เข้าใจในเวลาที่กําหนดไว้ 
ผ่านการทํากิจกรรม Jigsaw reading โดยนักเรียนจะสืบค้นคําตอบ
ของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  When is Thai New Year? เทศกาลปีใหม่ไทยคือวันที่เท่าไร 
  What do people do on New Year?  

ผู้คนทำกิจกรรมอะไรในวันขึ้นปีใหม่ 
  What do people eat on New Year?  

ผู้คนรับประทานอาหารอะไรในวันขึ้นปีใหม่ 
  What do people wear on New Year?  

ผู้คนใส่เสื้อผ้าแบบไหนในวันขึ้นปีใหม่ 
   Why people celebrate New Year?  

ทําไมผู้คนเฉลิมฉลองวันปีใหม่ 
- นักเรียนนําข้อมูลจากการอ่านบทความภาษาอังกฤษมาจัดทํา  

Mind mapping เพ่ือสรุปความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
ที่นักเรียนได้วิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่ม 

- นักเรียนนําเสนอข้อมูล โดยให้นักเรียนนําเสนอ 1 คนนําเสนอ 
ข้อมูลของกลุ่มตนเอง และที่เหลือไปรับฟังข้อมูลของกลุ่มอ่ืน  
ทุกคนในกลุ่มจะมีโอกาสนําเสนอทุกคน 

 
 
 
 
 

- หลังจากท่ีนักเรียนได้ฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ 
ระหว่างกลุ่มเพ่ือนในชั้นเรียน ให้นักเรียนเขียนสรุปข้อมูล 
จากการอ่านและข้อมูลจากการฟังการนําเสนออีกครั้ง 
เพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านและฟังของแต่ละกลุ่ม 

- นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้ ครูใช้คําถามเพ่ือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ทําไมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จึงสําคัญ  
นักเรียนภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองมากแค่ไหน นักเรียนมีวิธีใด 
ที่จะสืบสานวัฒนธรรมของชาติตนเอง และยอมรับความแตกต่าง 
ของวัฒนธรรมอื่นอย่างเหมาะสม 

 



209 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2.2 อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความสั้น ๆ            

ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้ 
- อ่าน ศึกษาคําศัพท์ โครงสร้างประโยค

และบอกใจความสําคัญจากบทความ 
ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์อากาศ 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ได้อย่างถูกต้อง 

- วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น  
และบอกความเหมือน ความแตกต่าง
ของสภาพอากาศในประเทศไทย 
และสภาพอากาศในประเทศอังกฤษ
จากการอ่านได้อย่างถูกต้อง 

 

ตัวอย่างสถานการณ์: กิจกรรม Think and Share 
- ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศของประเทศไทย

และประเทศอังกฤษ 
- ครูตั้งคําถามกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียน

สนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศของ 2 ประเทศ ที่ได้ข้อมูลจาก 
วีดิทัศน์ผ่านกิจกรรม Think and Share 

- ครูกระตุ้นความสนใจนักเรียน โดยให้นักเรียนดูแผนที่โลก  
อธิบายว่าโลกประกอบไปด้วยหลายประเทศ จากนั้นให้นักเรียน
ช่วยกันหาประเทศอังกฤษและประเทศไทยจากแผนที่โลก  
เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นตําแหน่งและภูมิประเทศ และประเทศโดยรอบ
ประเทศทั้งสอง 

- ครูให้นักเรียนคาดเดาสภาพอากาศของทั้ง 2 ประเทศ  
เพ่ือดูกระบวนการคิดของนักเรียน 

- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษเรื่องสภาพอากาศของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ 

- ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาคําสําคัญและตอบคําถาม (WH-questions) 
เพ่ือวัดความเข้าใจในขณะที่นักเรียนอ่านบทความ 

- ครูถามคําศัพท์และตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
ที่นักเรียนสนใจจากบทความ จากนั้นครูสอนคําศัพท์ และประโยค 
ที่ถูกต้อง โดยใช้บัตรภาพ หรือ Power Point  

- ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความเหมือน 
และความแตกต่างของ 2 ประเทศ จากนั้นมอบหมายนักเรียน 
นําข้อมูลมาเขียนลงใน Venn diagram  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๕. เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.1 เขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง  

เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- บอก/ อ่านออกเสียงคําศัพท์  

เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่แสดงความรู้สึกของตนเองได้  

- สื่อสารความต้องการและความชอบ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

ตัวอย่างสถานการณ์: Sports 
- ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับประเภทของกีฬาให้นักเรียนดู 
- ครูโชว์บัตรภาพและอ่านบัตรคําศัพท์เกี่ยวกับประเภทของกีฬา

พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านตาม 
- ครูติดบัตรคําศัพท์ไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนฝึกออกเสียง

คําศัพท์กีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น football, basketball, tennis, 
table tennis, volleyball, badminton, golf เป็นต้น 

- ครูให้นักเรียนเล่นเกมออกเสียงคําศัพท์ โดยครูจะโชว์ภาพกีฬา 
ให้นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนสง่ตัวแทน รอบละ 5 คน (ห้ามซํ้าคนเดิม) 
ออกมาแตะบัตรคําศัพท์ที่ติดบนกระดาน ให้นักเรียนออกเสียงคําศัพท์
ให้ถูกต้อง ทําซํ้าจนนักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดออกเสียงคําศัพท์
ได้ถูกต้อง 

- ครูแจกบัตรภาพกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนคนละ 1 ชนิด  
(เท่ากับจํานวนนักเรียน) แล้วให้นักเรียนจับคู่สนทนา 

S1: What is your favorite sport? 
S2: My favorite sport is football. What is your favorite?  
S1: I like table tennis. 
S2: Why do you like table tennis? 
S1: I like table tennis because………… How about you? 
S2: I like football because…………. 

- ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่สนทนาและฝึกสนทนาจนคล่องแคล่ว 
- ครูแจกใบกิจกรรม โดยให้นักเรียนวาดภาพกีฬาที่ตนชื่นชอบและ

เขียนประโยคว่า I like... (Sport) ... พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
- ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยคที่ใช้ในการถาม - ตอบหรือสนทนา 

เกี่ยวกับกีฬาที่ชื่นชอบ แล้วเขียนบันทึกลงในสมุด 
 

3. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึก 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3.2 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ  

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
- บอก/ อ่านออกเสียงคําศัพท์  

เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่แสดงความรู้สึกของตนเองได้  

- สื่อสารความต้องการและความชอบ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลได้อย่างสร้างสรรค์และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

ตัวอย่างสถานการณ์: Story Time 
- ครูทบทวนถึงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่นักเรียนทําในช่วงวันหยุด

หรือช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา 
- ครูให้นักเรียนเล่นเกมต่อคําศัพท์ โดยครูเริ่มเขียนคํากริยาที่เรียนมา

ในหน่วยนี้ 1 คํา เช่น read ให้นักเรียนออกมาเขียนคําศัพท์ 
ที่ข้ึนต้นด้วยตัวอักษรที่ลงท้ายของคําแรก เช่น คําทีต่่อจาก read 
ต้องขึ้นต้นด้วยตัว d เช่น read - do yoga - aerobics - stand - 
dance เป็นต้น เกมจะจบเมื่อนักเรียนเขียนคําศัพท์ต่อไม่ได้หรือ
เขียนผิด 

- ครูเกริ่นถึงความสําคัญของการอ่าน สามารถเป็นได้ทั้งกิจกรรม 
ยามว่างหรืองานอดิเรก แล้วนําเสนอเรื่อง โดยนําเสนอภาพฉาก 
ของนิทาน แล้วให้นักเรียนทายว่า ภาพนี้มาจากนิทานเรื่องอะไร 
เช่น ภาพมุมของบ้าน 3 แบบ ของลูกหมูสามตัว 

- ครูเปิดการ์ตูนเรื่องลูกหมู 3 ตัว 
- ครูให้นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องในแต่ละฉาก  

เมื่อนักเรียนอ่านจบ ให้ครูถามนักเรียนด้วยคําถาม What/ Where/ 
When/ Why ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน ใครทําอะไร ทําไมจึงทําเช่นนั้น 

- ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงและสอบถามความเข้าใจจนจบเรื่อง 
- ครูถามคําถามว่า Do you like this story? Why? ให้นักเรียน

แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
- ครูแจกใบกิจกรรม ซึ่งตอนที่ 1 ให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์กับ

ความหมาย และตอนที่ 2 ให้นักเรียนทํากิจกรรมเขียนเรียงประโยค
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน 

- ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบ 
- ครูแจกใบกิจกรรมตอนที่ 3 ให้นักเรียนวาดภาพประกอบประโยค

ลําดับสรุปเรื่องที่อ่าน 
- ครูให้นักเรียนนําภาพที่วาดมาอ่านประโยคสรุปให้เพ่ือนฟัง 

พร้อมบอกว่าชอบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องที่อ่าน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๗. สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรม

ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
๘. ใช้ภาษาเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
๙. แสวงหาความรู้และสร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายจากการฟัง  

ดู หรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง  
๑๐. ใช้ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ยอมรับ และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4.1 สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรม

ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
- บอก/ เขียนคําศัพท์ ประโยค 

ที่เก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
หรือประเด็นต่าง ๆ รอบตัว 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

- วางแผนและออกแบบการนําเสนองาน
ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  
ตามกาลเทศะ  

- บอก/ เขียนความรู้สึกของตนเอง
ตลอดจนบอก/ เขียนวิธีการดูแลรักษา
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนให้เป็น
สถานที่ที่ปลอดจากขยะได้  

ตัวอย่างสถานการณ์: How do you feel? 
Warm up 
- ครูทักทายนักเรียน ถามไถเ่รื่องราวข่าวสารทั่วไป brain gym  

และแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนของวันนี้ เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า
วันนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร และทํากิจกรรมใด อย่างไร 

Presentation 
- ครูให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอจาก YouTube ซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ

สถานการณ์ขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก (อาจเป็นข่าวหรือ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม) 

- ให้นักเรียนบอกความรู้สึกของตนเองว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร 
กับข่าวที่ได้รับชมไป 

Practice 
- จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 - 7 คน  

โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึก 
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน เช่น sad/ smelly/ 
dirty/ upset/ tragedy/ frighten/ stress/ fear / disgusting  
เป็นต้น 

- ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน หากบางคํา 
เป็นภาษาไทย ครูและนักเรียนช่วยกันหาคําตอบนั้น 
เป็นภาษาอังกฤษ 

- นักเรียนอ่านคําศัพท์/ ประโยคที่เพ่ือนเขียนบนกระดาน  
- ครูนําเสนอคําถาม How do you feel about rubbish ? 

How to keep your community clean? 

4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

 - ครูสุ่มนักเรียนให้ตอบคําถาม เช่น I don’t like rubbish. / 
The rubbish is very bad. / Many places are dirty. / 
I will throw the rubbish into the bin. / I will clean my 
room every day. / I will make a notice in my house.  
เป็นต้น 

- นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่ม ฝึกถาม - ตอบ สนทนาระหว่างกัน 
โดยมีครูคอยสังเกตการออกเสียงและการพูดของนักเรียน  

Production 
- เมื่อนักเรียนฝึกจนคล่องพอสมควรแล้ว ครูแจกใบงาน tell me 

your idea. โดยให้นักเรียนถามเพ่ือนต่างกลุ่ม นักเรียน 1 คน  
ถามเพ่ือนต่างกลุ่ม 5 - 6 คน โดยมีครูคอยช่วยเหลือสําหรับนักเรียน
กลุ่มอ่อน 

- เมื่อได้คําตอบแล้ว ให้นักเรียนออกมานําเสนอคําตอบที่ได้หน้าชั้นเรียน 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดที่ได้จากการเรียน 

และการทํากิจกรรมร่วมกัน จากนั้นนําเสนอผลงานบนบอร์ด 
ในชั้นเรียน/ บอร์ดหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 

- ให้นักเรียนกลับไปฝึกเพ่ิมเติม โดยให้กลับไปถามสมาชิกในครอบครัว
ของนักเรียน คําตอบที่สมาชิกในครอบครัวตอบ อาจเป็นภาษาไทยก็ได้ 
แต่นักเรียนต้องช่วยสอนเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว 
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน จากนั้นให้นักเรียนนําคําตอบ 
ที่ได้มาเขียนเป็นแผนผังความคิดในรูปแบบภาษาอังกฤษต่อไป 

Wrap up 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
- ครูให้กําลังใจ ชื่นชมความตั้งใจ และการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

ของนักเรียน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4.2 ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็น 

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
- บอก/ เขียนคําศัพท์ ประโยค 

ที่เก่ียวกับเรื่องที่ได้จากการสืบค้น
ข้อมูล ทั้งจากแหล่งเรียนรู้จริง/  
สื่อ social media อ่ืนๆ  

- วางแผนและออกแบบการนำเสนองาน
ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  
ตามกาลเทศะ  

- บอก/ แสดงออกถึงการสํานึกรักชุมชน
และบ้านเกิดของตนเอง  

 

ตัวอย่างสถานการณ์: Our project, Our proud. 
Warm up 
- ครูทักทายนักเรียน ถามไถ่เรื่องราวข่าวสารทั่วไปและแจงจุดประสงค์

การเรียนของวันนี้ให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าวันนี้นักเรียน
ต้องเรียนอะไร ทํากิจกรรมใด อย่างไร 

- ครูและนักเรียนเล่นเกมสั้น ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเรียกสมาธิ
ของนักเรียน 

Presentation 
- ครูโชว์กล่อง 1 ใบ ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเดาว่าข้างในกล่อง 

มีอะไรอยู่ นักเรียนร่วมกันเดาว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องใบนั้นคืออะไร  
(ครูอาจเล่นเกม Hangman เพ่ือความสนุกในการทาย) 

- เมื่อนักเรียนทายสักพักแล้ว ครูนําของออกมาจากล่องให้นักเรียนดู
(อาจจะเป็นอาหาร/ สินค้า OTOP/ สิ่งของที่มีชื่อเสียงในชุมชน 
ของโรงเรียน )  

Practice 
- ครูนําเสนอคําศัพท์ที่เก่ียวกับของที่ครูเตรียมมา (สิ่งที่อยู่ในกล่อง) 

เช่น OTOP/ price/ product/ package เป็นต้น 
- นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง และช่วยกันหาความหมายของคํา 
- ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

ให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์ถึงราคา ความนิยมและวิธีการผลิตสินค้า 
ที่นักเรียนพอมีความรู้อยู่บ้าง  

- ครูนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน (หากแหล่งเรียนรู้ 
อยู่ไกล สามารถให้นักเรียนศึกษาจาก Internet หรือสื่อ social 
media อ่ืน ๆ ได้) 

- นักเรียนบันทึกความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง
และสื่อ social media เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสอบถาม 
ความคิดเห็นระหว่างกัน 

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาจาก 
แหล่งเรียนรู้และศึกษาเพ่ิมเติมจาก internet/ สื่อ social media 
อ่ืน ๆ 

- นักเรียนเขียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการหรือลําดับขั้นตอน  
ในการสร้างผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

- นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านประโยคภาษาอังกฤษและทบทวนลําดับขั้นตอน
ที่ได้จากการศึกษามาก่อนหน้านี้ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 Production 

- เมื่อนักเรียนฝึกอ่านจนคล่องพอสมควรแล้ว แบ่งกลุ่มนักเรียน 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 - 6 คน  

- ครูจําลองสถานการณ์ในห้องเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ได้ลงมือทําด้วยการลองผลิตสินค้า/ ผลิตภัณฑ์/ อาหาร  
ตามข้ันตอน วิธีการที่ได้ศึกษามา กําหนดราคา ออกแบบ package 
ให้สวยงาม ช่องทางการจําหน่ายสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
- นักเรียนและครูร่วมกัน feedback ผลงานของแต่ละกลุ่มหาจุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดที่ได้จากการเรียนและศึกษา 

นําเสนอผลงานบนบอร์ดในชั้นเรียน/ หน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
 

4.3 สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ จากการฟัง ดูหรืออ่านข้อมูล เหตุการณ์ และสถานการณ์รอบตัว 
และสามารถนำเสนอในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

- ตัวอย่างสถานการณ์: The Brochure 
- ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว 1 - 2 สถานที่  

หรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนให้นักเรียนได้ชม 
- ครูเปิดภาพพร้อมกับคําศัพท์ที่สําคัญและอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง 
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
- ครูให้แต่ละกลุ่มเลือกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจมา 1 สถานที่ 
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการทําโบรชัวร์เกี่ยวกับการนําเสนอ 

สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับนักเรียนสามารถแชร์ความคิดเห็น 
ในชั้นเรียนได้ด้วย 

- ครูอธิบายรายละเอียดข้อมูลที่ควรปรากฏอยู่ในแผ่นโบรชัวร์  
และอธิบายถึงข้ันตอนการทําแผ่นโบรชัวร์อย่างละเอียด 

- ครูให้นักเรียนออกแบบโบรชัวร์ของกลุ่มตนเองมากลุ่มละ 1 ชิ้น  
ในรูปแบบใดก็ได้ ตามที่กลุ่มของตนเองถนัด โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
การฟัง ดู หรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว 
โรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง 

- ครูให้นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน  
ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการนําเสนอท่ีแตกต่างกัน  
ตามความถนัดของตนเอง 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4.4 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ยอมรับและเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย 

- ตัวอย่างสถานการณ์: Tour Guide Role Play  
- ครูใช้คําถามนําความรู้ให้แก่ผู้เรียนว่า “นักเรียนรู้หรือไม่ว่า

มัคคุเทศก์คือใคร และหน้าที่ของมัคคุเทศก์มีอะไรบ้าง” 
- ครูนําคําตอบของนักเรียนที่ได้ มาเขียนลงบนกระดาน โดยเขียน

เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบอกคําแปล 
- ครูอธิบายหน้าที่และบทบาทของมัคคุเทศก์ให้นักเรียนฟัง 

โดยสังเขป และให้นักเรียนชมวีดิทัศน์บทบาทของมัคคุเทศก์ เช่น 
รายการ The workshop: Tour Guide หรือรายการมัคคุเทศก์น้อย
เรียนรู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

- ครูแสดงบทบาทการเป็นมัคคุเทศก์ให้นักเรียนได้ชมที่หน้าชั้นเรียน
โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสําคัญของจังหวัด 
มา 1 สถานที ่และให้นักเรียนแสดงบทบาทเป็นนักท่องเที่ยว 

- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 
ในการเป็นมัคคุเทศก์ 

- ครูนํารายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพร้อมกับประวัติ 
ความเป็นมาคร่าว ๆ ของสถานที่นั้น ๆ มาให้นักเรียนได้เลือก  
(หรือนักเรียนจะใช้สถานที่ที่ตนเองชื่นชอบและอยากจะนําเสนอ 
แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนก็สามารถเลือกได้) 

- เมื่อนักเรียนเลือกสถานที่ได้แล้ว ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ 
ในการเป็นมัคคุเทศก์ โดยนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ โดยให้เพ่ือน ๆ ในห้องแสดงบทบาท
สมมติเป็นนักท่องเที่ยว 

- เมื่อนักเรียนออกมานําเสนอ ครูให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนร่วมกัน
อภิปรายเป็นรายบุคคลไป 

- ครูสรุปองค์ความรู้ที่ได้ให้กับนักเรียน 
- ครูสั่งงาน/ การบ้าน โดยให้นักเรียนบอกจุดเด่นภายในชุมชน 

ที่นักเรียนอาศัยอยู่ หรือนักเรียนจะเลือกโรงเรียนของตัวเองก็ได้ 
โดยนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติในการเป็นมัคคุเทศก์ 
โดยสามารถคิดวิธีการนําเสนอในรูปแบบใดก็ได้ ตามความถนัด 
ของตนเอง แต่นักเรียนจะต้องนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  
และครูกําหนดเวลาในการนําเสนอคนละ 3 นาที 

- ครูให้นักเรียนนําเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน
จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน ตามความถนัดของตนเอง  
ภายในเวลา 3 นาที 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 

เด็กประถมศึกษาในช่วงชั ้นที ่ ๒ เป็นช่วงวัยที ่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ แต่จะเป็นการคิด 
ในเชิงรูปธรรม เด็กมีความสนใจเรียนรู้จากของจริง พัฒนาการด้านสุนทรียะอยู่ในขั้นความสนใจสื่อที่เป็นจริง  
การพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็กในช่วงชั้นนี้มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาสมองทั้งสองซีก 

สมองซีกซ้ายรับรู้ภาษา ตรรกะ คำนวณ คณิตศาสตร์ เป็นสมองที่ทำหน้าที่ด้านการคิดวิเคราะห์  
การคิดเชิงเหตุผล สมองซีกขวารับรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบองค์รวม การจัด  
การเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพจากสมองทั้งสองซีก จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะของเด็กและส่ง เสริม
ความสามารถในการคิดข้ันสูงการเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาการทำงานของสมองผ่าน
กระบวนการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและใจ เพ่ือให้เกิดการซึมซับประสบการณ์สุนทรียะ โดยกระบวนการ
ดังกล่าว ผ่านการสังเกตธรรมชาติ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ของเด็ก ด้วยการลงมือปฏิบัต ิการจริงด้วยตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นา ฏศิลป์)  
ที่มีความท้าทาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริม
สมรรถนะด้านการเข้าใจตนเอง การจัดการตนเอง มีวินัยในการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์จะเน้นการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรง 
และประสบการณ์ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ได้ชมงาน ได้ฟัง ได้ดู งานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินต่าง ๆ รวมทั้งศิลปินท้องถิ่น โดยการได้สัมผัสวัตถุ หรือการชม
การแสดงต่าง ๆ ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเกิดประสบการณ์สุนทรียะโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ กระตุ ้นการเรียนรู ้ให้เกิดการคิดแก้ปัญหา หรือประดิษฐ์คิดค้น วัสดุ วิธีการ  
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เด็กกระทำด้วยตนเองได้ และมีความสามารถสื่อสารกับผู ้อื ่น ทำให้เกิด  
การเรียนรู้เชิงรุก จะก่อให้เกิดความซึมซับในการเรียนรู้ เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ ตะหนักถึงความสำคัญและ
เห็นคุณค่าของศิลปะ จิตสำนึกสาธารณะและส่งเสริมสมรรถนะด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
การทำงานเป็นทีม ความเป็นพลเมือง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะนี ้เกี ่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญาที่ให้ความสำคัญกับการจัด  
การเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์) การบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือการบูรณาการศิลปะแต่ละแขนงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นการส่งเสริมการพัฒนาปัญญา  
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นักเร ียนในช่วงชั ้นที ่ ๒ เป็นวัยที ่ม ีพ ัฒนาการทางด้านร่างการที ่เจร ิญเต ิบโตอย่างรวดเร็ว  
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ประสานงานกันได้อย่างมีความสมดุลและใช้ในการทำงานได้ดี  
เป็นช่วงวัยที ่เด็กให้ความสำคัญกับกลุ ่มเพื ่อน อาจมีการแยกกลุ ่ม ชาย  - หญิง เพราะเด็ก ชาย - หญิง  
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มีความสนใจต่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้จึงควรเน้นการทำงานร่วมกัน  
และให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงสไตล์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เด็กวัยนี้ชอบ
เรียนรู ้ในสิ ่งที ่ท้าทาย แปลกใหม่และเรียนรู ้ในเรื ่องที ่ตน และกลุ ่มเพื ่อนให้ความสนใจ มีความสามารถ 
ในการสังเกตรายละเอียดมากขึ ้น มีความสนใจในการสร้างสรรค์ศิลปะที ่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
ตามธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตประจำวันรอบตัว หรือประสบการณ์จริงในชีวิตผสมผสานกับ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ด้านที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเจตคติ และการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ ได้แก่ 
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม ค่านิยม การชื่นชมและความซาบซึ้งในศิลปะ  
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สุนทรียะทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้สัมผัสธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) พร้อมทั ้งฝึกฝนกระบวนการทางศิลปะ  
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพ่ือพัฒนาจิตใจเพ่ือการสะท้อนย้อนมองถึงสภาวะจิตและกาย เพ่ือสร้างความพร้อม
และพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ และการใช้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ความมุ ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นักเรียนไม่เพียงมีความรู ้ และทักษะทางด้านศิลปะเท่านั้น  
แต่ควรได้รับการพัฒนาถึงระดับที่เกิดความตระหนักรู้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก  ร่วมกันรักษางาน
วัฒนธรรมทางศิลปะของไทย ของชุมชนให้คงดำรงอยู ่อย่างมีบทบาทต่อไปในสังคม  ควรฝึกให้นักเรียน 
กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบและกลวิธีทางศิลปะที่หลากหลาย ฝึกการรับฟัง  
ความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนางานศิลปะของตนเอง เพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็น  
กับผลงานศิลปะท่ีสร้างข้ึน รวมถึงสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและรับรู้ 
 ด้านที่ ๒ การบูรณาการความรู้และทักษะทางศิลปะ ทั้งการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) การบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น ๆ การบูรณาการศิลปะแต่ละแขนงกับบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ ่นและการบูรณาการระหว่ าง 
ศิลปะไทยกับศิลปะสากล เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานทางความคิดใหม่ 
กระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ก่อให้เกิดผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ หรือเป็นการสร้างสรรค์ที ่ตระหนักถึง
ความสำคัญของดุลยภาพในการอนุรักษ์และการพัฒนารูปแบบศิลปะของไทยในกระแสสากล โดยคำนึงถึง
รากฐานหรือสาระสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม  
  การจัดกิจกรรมเน้นการรับรู้จากสิ่งที่เป็นจริง หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความท้ าทายการคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ วิธีการที ่หลากหลายด้วยการลงมือทำจริงของนักเรียนเอง หรือ  
การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กวัยนี ้ที ่ชอบความท้าทาย เป็นวัยที ่มุ ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน การจัดกิจกรรมบูรณาการจึงส่งเสริมสมรรถนะของ
ผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิตและ
สิ ่งแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีว ิตและทำงานอย่างมีศิลปะ สามารถแสดงความคิดเห็น 
ในการวิเคราะห์ผลงานที่ตนฝึกฝน ผลงานของเพ่ือน สร้างสัมพันธ์กับศิลปิน เปิดกว้างสู่งานของผู้อื่น 
 ระดับชุมชนและสังคม รู ้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้างแรงบันดาลใจ แรงศรัทธา  
เสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสร้างงานศิลปะ
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สาธารณะกุศล ศิลปะเพื่อชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี  ในวาระหรือเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ และใช้เป็นสื่อ
นำเสนอการแก้ไขปัญหาของสังคม 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
  ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ ภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสื่อประกอบที่เกื้อกูลกัน การฝึกทักษะ 
ทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั้นที่ ๒ ผ่านการแสดงออกด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
งานแห่งจินตนาการ จากการกระทำที่แสดงโดยภาพวาด บทละคร ลำดับเรื่องในภาพยนตร์ บทเพลงบรรเลง  
ที่คัดย่อมา ท่าเต้น - การฝึกให้เล่าเรื่อง (เป็นกลุ่มหรือใช้บันทึกดิจิทัล) สร้างการกระทำหรือสถานการณ์ใหม่ 
ในรูปแบบที่ออกแบบท่าเต้น การพูด การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ ฝึกฝนการออกเสียงที่ชัดเจน  
มีจังหวะ มีลีลา มีท่วงทำนอง เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมายและความเป็นจริงมากขึ้น  
  คณิตศาสตร์ จากพื้นฐานที่ได้จากช่วงชั้นที่ ๑ ในเรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง ปริมาณหรือขนาด  
ความหนาบาง พื้นที่ พื้นผิว แผนภูมิ และสีอ่อนแก่ การจำแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะ  
ด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต และการประกอบลายศิลปะไทยอย่างสมมาตร สมดุลในลายแม่บท  
ทั้งแบบสมบูรณ์และแบบแตกลายหรือขยายอย่างมี Pattern การจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและ
ที่ว่าง (Solid and Void) ทั้งบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ช่วงชั้นที่ ๒ ขยายทักษะและแนวคิด  
(พ้ืนที่ มุมมอง สัดส่วน การวัด ฯลฯ) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่พัฒนาขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ 
  สังคมศึกษา เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันของคนในสังคม มรดก 
ภูมิป ัญญาของชาติในระดับพื ้นถิ ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประวัต ิศาสตร์ศิลปะผสมผสาน 
การแสดงออกทางศิลปะทั้งหมด ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งระดับปัญญาชนผู้รู้้และประชาชนระดับกว้างและชุมชน 
เป็นเส้นทางบ่มเพาะวัฒนธรรมทางศิลปะให้แก่นักเรียน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างได้สัมผัสผลงานศิลปะ 
และการได้รับองค์ความรู้โดยไม่หยุดอยู่ที่ขอบเขตตามจารีตของวิจิตรศิลป์ ดนตรี ขับร้อง การละคร การเต้นรำ 
วรรณกรรมและภาพยนตร์ เพื ่อการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที ่เรียนรู ้ตามความนิยมหรือ 
แบบประเพณีดั้งเดิม ให้อุดมด้วยการฝึกฝนทางศิลปะทุกแขนง ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ
ถ่ายทอดจินตนาการออกมาด้วยงานศิลปะ เพื่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกและระบบ
ธรรมชาติ 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วม 
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที่ช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยการสัมผัสและ  
มีประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพื่อการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ ต่าง ๆ  
รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชิ้นงานศิลปะ การสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และผลการทดลอง 
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก
เกี่ยวกับสีและคุณภาพทางกายภาพของวัสดุของสี (เม็ดสี สาร สารยึดเกาะ สารที่ทำให้แห้งเร็ว (siccative) ฯลฯ) 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ (การทำแบบใส ๆ  การเคลือบฝีแปรงแบบหนา การเคลือบทำให้แข็ง ระยะใช้วิธีฉีดพ่น…) 
รองรับ ผสมกับสื่ออื่น ๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสาทสัมผัสมิติของสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณ (รูปแบบ พื้นผิว ขอบเขตสภาพแวดล้อม) และคุณภาพ (เฉดสีความเข้มข้น เฉดสี แสง ฯลฯ) 
สีและเสียงเป็นวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคำนวณมาตั้งแต่อดีต จนกลายเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นหลักการ
ให้ยึดถือ ซึ ่งวิทยาศาสตร์และศิลปะได้ผสมกันอย่างกลมกลืน งานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ถูกนำไปใช้  
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ก่อให้เกิดสรรพวิชาใหม่ในปัจจุบัน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง  
๑.๑  รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ      

สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน       
ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ       
จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและ       
การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

๑.๒  ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต       
เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท       
สัมผัส (กาย - ใจ - มือ - ตา - ห ู) กับธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์       
ให้เหมาะสมกับวัย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดขั้นสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. สร้างและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเข้าใจธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย 

๒.๑  รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง 
พ้ืนผิว สี แสงเงา และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอด 
ใช้ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจธรรมชาติ
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศิลปะ ประวัติศาสตร์  

๒.๒  เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกต 
ผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทักษะทางศิลปะ 
ให้เหมาะสมตามคุณลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอ
งานศิลปะให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 

๒.๓  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเอง 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ที่เชื่อมโยงกับตนเองและผู้อ่ืน โดยการลองผิดลองถูก ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่  
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

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

๓. ดนตรีวิจักขณ์ (Music Appreciation) ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามจังหวะและเสียงดนตรี 
๓.๑  อ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตเบื้องต้นของดนตรีไทย        

และดนตรีสากล 
๓.๒  จำแนกแนวเพลงต่าง ๆ จากการฟัง และเปรียบเทียบประเภทของ 

เครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
๓.๓  ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง  

หรือเพลงสากลในแนวดนตรีต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ ทำนอง 
ของเพลง ตรงตามระดับเสียง และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 

๓.๔  ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรี
สากล และนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสาน
เป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

๓.๕  แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟัง  
การขับร้อง และการบรรเลงดนตรี ด้วยเครื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน  
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ  

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

๔. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
๔.๑  สืบค้น อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของการละเล่น 

ของไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประเทศเพ่ือนบ้าน 
๔.๒  เปรียบเทียบ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ในการสื่อความหมาย  

การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างถูกต้อง  
๔.๓  แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างเหมาะสม 

๔.๔  ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน         
ละครสั้น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม        
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

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

๕. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม 
ในชีวิตประจำวัน และในท้องถิ่น 

๕.๑  เข้าใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ที่มาของงานศิลปะ 
ในท้องถิ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ  

๕.๒  รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ  
เกี่ยวกับศลิปะของตนเองและผู้อื่น ผ่อนคลายบำบัด และมีความสุข 
ในการทำงานศิลปะ 

๕.๓  แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อ่ืน  
หรืองานที่ทำร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ วิจารณ์อย่างสุภาพ 
มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือนำมาปรับปรุงผลงาน
ของตนให้สมบูรณ์ 

๕.๔  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 

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

๑. แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู ้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ  
อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ ่งแวดล้อม เรื ่องราวใกล้ตัว ในชีว ิตประจำวันที ่เช ื ่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและท้องถิ่น  
ด ้วยการเช ื ่อมโยงส ่วนประกอบทางท ัศนศ ิลป ์ จ ัดองค ์ประกอบทางศ ิลปะเป ็นผลงานทัศนศ ิลป์  
ได้อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  
ให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ขับร้อง และบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง  
ของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 

๔. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื ้นบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ผสมผสานเป็น 
แนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความมั ่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและ
สร้างสรรค์ ชื่นชม และนำมาประยุกต์ใช้ในกจิกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

๕.    สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของนาฏศิลป์ไทย แลนาฏศิลป์
ประเทศเพ่ือนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  ใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์ ในการสื่อความหมาย 
แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม อย่างมั่นใจ
และงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย  

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 
ความรู ้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั ่นใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม  
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่น  
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๒ วางฐานบนประสบการณ์ ความรู้และสมรรถนะเฉพาะที่ครูมุ่งสอน
ในช่วงชั้นที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจากการฝึกฝนทำงานศิลปะด้วยความรู้สึกละเอียดอ่อน
และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะมองอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมการสำรวจค้นหาและ
คิดไตร่ตรอง  

การสอนศิลปะในช่วงชั้นนี้ตั ้งอยู่บนฐานของสถานการณ์ที ่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดริเริ่ม  
ความเป็นอิสระและการมองย ้อนกลับอย่างมีว ิจารณญาณ คร ูจะมุ ่งพ ัฒนาศักยภาพของนักเร ียน 
ในด้านการประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดใหม่ ทดลองทำงาน
ศิลปะที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น การสร้างผลงานที่สะท้อนลักษณะเฉพาะตน เป็นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส  
ซึมซับ ในกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ  ทั ้งเดี ่ยวและกลุ ่ม และถ่ายทอดความหมาย 
ทางสุนทรียภาพ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่  

๑. ทัศนศิลป์ 
๒. ดนตรี  
๓. นาฏศิลป์ 

ทัศนศิลป์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ 
อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ ่งแวดล้อม เรื ่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที ่เชื ่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและท้องถิ่น   
ด้วยการเช ื ่อมโยงส ่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จ ัดองค์ประกอบทางศิลปะเป ็นผลงานทัศนศ ิลป์   
ได้อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  
ให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม  
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

ทัศนศิลป์ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ 

อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๑. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความงามจากการสัมผัส  
รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม 
และผลงานศิลปะ  

- นักเรียนสังเกตและรับรู้รายละเอียดของรูปร่าง (Shape)  
รูปทรง (Form) เส้น (Line) สีสัน (Color) พ้ืนผิว (Texture) ของ
วัสดุธรรมชาติ (Organic Form) ด้วยวิธีการร่างภาพ (Sketch)   
เพ่ือเรียนรู้องค์ประกอบของศิลปะที่ปรากฎอยู่ในธรรมชาติ  
นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง  

๒. การอธิบายถึงแรงบันดาลใจ 
และความชื่นชมของตนเอง 
เกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์  

 

- นักเรียนจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่ตนสร้างขึ้นในชั้นเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าความประทับใจ วิธีการได้มา และ
ประสบการณ์จากการทำงาน ผลจากการลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการสร้างสรรค์งาน สะท้อนแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานศิลปะ
ของตนบนหลักองค์ประกอบศิลป์ ความรู้สึก ท่าที ที่เกิดจาก 
การรับรู้ความงามและการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะท้ังของตน
และของเพ่ือน ว่ามีข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ 
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่อไป   

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ท้องถิ่น ด้วยการเชื่อมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ 
ได้อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
ที่ตนเองชื่นชอบ รู้จักการใช้
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว  
ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ท้องถิ่น  

- การวาดภาพ (Drawing) 
 นักเรียนฝึกฝนทักษะควบคู่กับการขัดเกลาจิตใจ  

เป็น“สมุดบันทึกลายเส้น ลีลา ท่าทาง” ฝึกวาดภาพต้นไม้  
สัตว์ คน และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในมุมมองที่ประทับใจ  

- วาดภาพระบายสีน้ำ (Water color painting) 
 นักเรียนทำความรู้จักธรรมชาติของสีน้ำ ด้วยวิธีการฝึกระบาย 

สีน้ำขั้นพ้ืนฐาน การทดลองหยดสี การผสมสี และระบาย
เคลือบสีทับซ้อน สังเกตการไหลซึมเข้าหากัน การฟุ้งกระจายออก
ของสี คุณสมบัติของสีน้ำ การผสมสี และระบายสีน้ำแบบต่าง ๆ 
และวาดต่อเติม จัดวางองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง เส้นรูปร่าง 
รูปทรง พ้ืนผิวตามจินตนาการบนกระดาษ  

- กิจกรรมสร้างสรรค์รูปและพื้นจากงานกระดาษ  
 นักเรียนเรียนรู้รูปและพ้ืน โดยการสร้างผลงานจาก 

การวาดภาพระบายสีและงานกระดาษ ใช้สีชนิดต่างๆ  
เพ่ือนำมาสู่การสร้างสรรค์รูปและพ้ืน 

 นักเรียนสร้างงานกระดาษ โดยใช้แนวคิดรูปและพ้ืน 
เป็นเรื่องราวอิสระ 

 นักเรียนนำเสนอการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๒. ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะ ๓ มิติ การใช้วัสดุใกล้ตัว  
ในรูปแบบต่าง ๆ สร้างสรรค์งาน
ตามจินตนาการ และเพ่ือการนำไป 
ใช้งานในชีวิตจริง 

- งานปั้นดิน 
 นักเรียนเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปั้นในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น  ปั้นสัตว์ หน้ากากตามจินตนาการ ภาชนะถ้วย ชาม 
กระเบื้อง ฝึกทักษะงานปั้นแบบต่าง ๆ เช่น ปั้นบีบกด 
ตามจนิตนาการเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น สัตว์ คน หน้ากาก  
ปั้นคลึงดินเป็นเส้น ขดเป็นภาชนะ (กระถาง ถ้วย แก้ว)  
ปั้นดินแผ่นเป็นภาชนะและของใช้ (จาน ชาม กระเบื้อง)  
ปั้นประติมากรรมลอยตัวและนูนต่ำ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ 
ตามจินตนาการ ฝึกการตกแต่งผลงานปั้น  

 

 
 
- งานกระดาษ ๓ มิติ 
 นักเรียนเรียนรู้ลักษณะงาน ๓ มิติในรูปแบบต่าง ๆ 
 ทดลองการสร้างผลงานจากรูปร่างง่าย ๆ โดยใช้กระดาษสี 

ชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาพับ ขยำ สู่การสร้างสรรค์งาน ๓ มิติ 
 สร้างงานกระดาษ ๓ มิติ โดยใช้มีการเชื่อมโยงของกระดาษ 

ด้วยกาว 
 นักเรียนนำเสนอการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 

ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความม่ันใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ  
รับฟัง ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๑. การวิเคราะห์ วิพากษ์  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
งานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น 
อย่างสุภาพ รับฟัง ปรับปรุงผลงาน
ของตนให้สมบูรณ์   

- นักเรียนวิเคราะห์ วิพากษ์ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อ 
การจัดวางองค์ประกอบของผลงาน  

- นักเรียนนำเสนอผลงานตนเอง โดยจัดเป็นงานนิทรรศการเล็ก ๆ  
ในชั้นเรียน (Show & Share) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลงานของตนและของเพ่ือนร่วมกันบนหลักการองค์ประกอบศิลป์  
ด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก  
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตน 
ให้ดีขึ้น   

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่น 

๑. การเห็นคุณค่าของศิลปะ 
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน ท้องถิ่น 
สามารถนำมาจัดแสดงในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

- ศิลปะประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  
 นักเรียนประดิษฐ์สร้างสรรค ์ของเล่นหรือของใช้จาก 

เศษวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่า นำมาออกแบบ วางแผน  
และผลิตเป็นสินค้าของตนเอง เช่น พวงกุญแจ เครื่องประดับ 
กล่องเก็บของ หุ่นสัตว์ต่าง ๆ ของเล่นประดิษฐ์เอง เป็นต้น   

 

 
การขับร้อง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ  

อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๓. ขับร้อง และบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของ  
แนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 

๔. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ผสมผสานเป็น  
แนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและ
สร้างสรรค์ ชื่นชม และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

 
 

ดนตรี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 

ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั ่นใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม  
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน ท้องถิ่น 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ 

อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๑. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานดนตรี รับรู้และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์  

- นักเรียนเลือกผลงานดนตรีที่นักเรียนชื่นชอบ และแสดงความคิดเห็น
เชิงบวก และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น คลิปวีดิทัศน์จาก
รายการต่าง ๆ ที่ปรากฏทั่วไป  

- นักเรียนเลือกผลงานดนตรีที่เป็นดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยประยุกต์ 
หรือดนตรีไทยร่วมสมัย และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๒. การอธิบายถึงแรงบันดาลใจและ
ความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับ
ผลงานดนตรี 

- นักเรียนอธิบายแรงบันดาลใจและความชื่นชอบที่มีต่อ 
ผลงานดนตรีที่ตนเองเลือกและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 
เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประกอบการแสดง เพลงประกอบละคร 
เพลงสมัยนิยม ฯลฯ 

๓. ขับร้อง และบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้อย่างถูกต้อง  
ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกต่างของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 

๑. การขับร้อง และบรรเลงดนตรี 
ได้ตามจังหวะ ทำนองเพลง 
และสื่ออารมณ์ของบทเพลง 
ได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้อง
และบรรเลงเพลง  

- นักเรียนฝึกการร้องเพลง ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลให้ตรงทำนอง 
ออกเสียงด้วยความมั่นใจ เข้าใจ เข้าถึงเนื้อหาของบทเพลง มีอารมณ์
รื่นรมย์ไปกับการร้องและการแสดง ร่วมออกแบบท่าทางการแสดง 
ที่เป็นธรรมชาติอย่างสนุกสนาน ด้วยบทเพลงระบำดอกบัว  
เพลงเขมรไล่ควาย เพลง Heal the world หรือเพลงอื่น ๆ  

- นักเรียนฝึกการออกเสียงเอ้ือน ตามเสียงของเครื่องดนตรีทำทำนอง 
เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ย 

- นักเรียนฝึกออกเสียงคำร้องโดยออกเสียงชัดเจนตามอักขระวิธี 
ของภาษาทั้งไทยและสากล ฝึกร้องบทเพลงประกอบกับดนตรี  
หรือด้วยรูปแบบและวิธีอ่ืน ๆ  

- ครูให้นักเรียนดูขลุ่ยรีคอร์เดอร์ แล้วถามว่ารู้จักเครื่องดนตรีเครื่องนี้
หรือไม่และเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด 

- นักเรียนดูคลิปวีดิทัศน์ การบรรเลงวงขลุ่ยรีคอร์เดอร์ แล้วตั้งคำถามว่า 
“ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีความสำคัญอย่างไร” 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 - ครูอธิบายท่าทางการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และวิธีการเป่าให้นักเรียนฟัง 

- ครสูาธิตการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยการไล่เสียง  
   ดว้ยมือซ้าย (มือบน) ได้แก่ เสียงซอล ลา ที โดสูง  
   ด้วยมือขวา (มือล่าง) ได้แก่ เสียงซอล ฟา มี เร โด 

- นักเรียนฟังและอ่านโน้ตเพลง Auld Lang Syne จำนวน ๑ รอบ 
- ครูสาธิตการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามโน้ตเพลง Auld Lang Syne  
- แบ่งกลุ่มนักเรียน เพ่ือฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เพลง Auld Lang Syne 

โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบการบรรเลงของเพ่ือน 
ว่าบรรเลงได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

- นักเรียนทุกคนร่วมกันเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เพลง Auld Lang Syne  
- ครสูังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2. จำแนกและเปรียบเทียบ 
ความเหมือนและแตกต่าง 
ของดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน 
ดนตรีสากล และแนวเพลงไทย
ต่าง ๆ 

- นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบทำนองร้องของบทเพลงแต่ละประเภท 
ทั้งเพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงไทยและเพลงสากล ลักษณะ 
คำประพันธ์ขับร้องเพลงแต่ละประเภท เพ่ือทำความเข้าใจถึงบริบท
ของดนตรีไทยและสากล 

๔. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ผสมผสานเป็น 

แนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความม่ันใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน ด้วยความสุภาพ 

และสร้างสรรค์ ชื่นชม และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

1. ขับร้อง และบรรเลงรวมวง 
ดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนบ้าน หรือ
วงดนตรีสากล และนำเครื่องดนตรี
ประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลง
ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย 
และเผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 

- นักเรียนจับกลุ่มสนใจ เลือกขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย  
ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีสากล โดยใช้เพลงที่ตนเองชื่นชอบ 

- เลือกแนวเพลงร่วมสมัยที่ตนเองชื่นชอบมาจัดแสดงการขับร้องและ
บรรเลงดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน หรือดนตรีสากล ผ่านสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือเป็นการแสดงออกอย่างมั่นใจ  

2. แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับ
ดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟัง 
การขับร้อง และการบรรเลงดนตรี 
ด้วยเครื่องดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรี
สากล และนำมาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาล
ต่าง ๆ 

- จัดการแสดงขับร้อง บรรเลงดนตรี ในกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

- แสดงความชื่นชมผลงานของตนเองและเพ่ือน ๆ ที่ร่วมกันจัด 
การแสดงในกิจกรรมวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น  
การบรรเลงดนตรีในการแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง  
วันแสดงผลงานปิดภาคเรียน ฯลฯ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 

ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความม่ันใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. วิเคราะห์ วิพากษ์ 
แสดงความคิดเห็น การรับรู้ 
และชื่นชมความงาม และแสดง
อารมณ ์ความคิด ความรู้สึก  
ความประทับใจ และนำเสนอ 
การขับร้องด้วยความมั่นใจ 

- นักเรียนฟังเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงพื้นบ้าน เพลงไทย เพลงสากล  
ที่หลากหลาย สนทนาแลกเปลี่ยนบอกความหมาย ร่วมกันวิเคราะห์
อารมณ์ของเพลง ในเชิงเนื้อหา ท่วงทำนอง จังหวะ  

- ครูคัดเลือกสถานณการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน เช่น งานศพ  
งานแต่ง งานอำลาสถาบัน ฯลฯ ให้นักเรียนจับฉลากสถานการณ์ 
และให้นักเรียนนำเสนอเพลงที่จะนำมาประกอบกับสถานการณ์นั้น ๆ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่น 

๑. เชื่อมโยงผลงานการขับร้อง 
กับวัฒนธรรม ชีวิตประจาวัน 
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่าง
อิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงาน
ศิลปะ  

- นักเรียนเลือกบทเพลง ที่มีเนื้อหา สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทย หรือ วัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เพลงที่มาจาก 
การละเล่นพื้นบ้านไทย เพลงจากนิทานหรือเพลงกล่อมเด็ก และร่วม
ขับร้องในชุดการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาบูรณาการกับ
หน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น วันสุนทรภู่  

๒. ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน ท้องถิ่น 
อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่าง 
ภูมิปัญญาไทย  

- นักเรียนร่วมกันแต่งบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการแสดงในงานประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาล
สำคัญอ่ืน ๆ  

- นักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้กับผู้ปกครองหรือคนในชุมชนนั้น ๆ  
ถึงการแสดงผลงานการขับร้องของตนและกลุ่ม ในหัวข้อ  
“การขับร้องและการแสดงของตนเอง มีผลต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าได้อย่างไร”  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ อธิบาย
ถึงแรงบันดาลใจและความชื ่นชมของตนเองเกี ่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๕. สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของนาฏศิลป์ไทย  
และนาฏศิลป์ประเทศเพื ่อนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  ใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์  
ในการสื่อความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งเดี ่ยวและกลุ่ม อย่างมั ่นใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว  
ในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั ่นใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน ท้องถิ่น 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ 

อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
มีสมาธิและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

๑. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความงามของการแสดงนาฏศิลป์ 
ลีลาท่ารำ รับรู้และอธิบายถึง
ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย  

- นักเรียนรับรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของมนุษย์  
ในบริบทต่าง ๆ เช่น ท่าทางในการทำนา ทำประมง หรืออาชีพอ่ืน ๆ 
ร่วมกันระบุลักษณะเด่นของท่าทางท่ีตนเองสนใจ ออกมาเป็นภาษา
ท่าทางในรูปแบบของตนเองได้ 

๒. เกิดแรงบันดาลใจจากผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ มีความตั้งใจ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ท่ารำของตนเอง 

- นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ภาษาท่าทางที่ได้จากการสังเกต  
ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลง ความหมาย และอารมณ์ของเพลงที่มี
ความรื่นเริง สนุกสนาน ซึ่งใช้ไหวพริบในการปฏิบัติท่ารำและฝึก 
ให้เกิดความคล่องแคล่วแม่นยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาฏศิลป ์
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๕. สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของนาฏศิลป์ไทย  

และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์  
ในการสื่อความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม อย่างม่ันใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 
ในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้ 
ท่ารำ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์  
ในการสื่อความหมาย อย่างมั่นใจ
และงดงาม สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ 
ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  

- นักเรียนออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของ 
สัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว หรอืสัตว์อ่ืน ๆ และให้เพ่ือนในกลุ่ม
ร่วมกันทายว่าเป็นสัตว์ชนิดใด 

- นักเรียนสังเกตการแสดงพื้นบ้าน การแสดงประจำท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
และถ่ายทอดท่าทางการร่ายรำ ความงามของลีลา ที่สะท้อนถึง 
การรับรู้ความงามของนาฏศิลป์ และร่วมกับการเล่นดนตรี  
การขับร้องเพลงได้อย่างพร้อมเพรียง 

๒. การประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ 
สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนทำกิจกรรมการวางวัตถุไว้บนศีรษะแล้วเดินเป็นเส้นตรง  
ฝึกการทรงตวั สร้างสมดุลของรา่งกาย และเสริมบุคลิกภาพของตนเอง 

- นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความรู้สึกตัว สื่อความหมาย 
ด้วยภาษาท่านาฏศิลป์ เช่น ท่าตัวเรา ท่าเดิน ท่ายิ้ม โดยสื่อ 
อารมณ์ออกด้วยสีหน้า ท่าทางภาษากาย ได้อย่างอ่อนช้อย ชัดเจน 
สวยงาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย  
สถานที่ และการเข้าสังคม 

๓. การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของนาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข 

- นักเรียนรับชมสื่อการแสดงโขน ละคร และการแสดงพ้ืนบ้าน 
จากนั้นร่วมกับวิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะที่โดดเด่นของ 
การแสดงแต่ละประเภท 

- นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นการแสดงที่มีรูปแบบหลากหลาย 
นำเสนอในชั้นเรียน เพ่ือเปิดประสบการณ์ ทำความรู้จักกับการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทย สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความประทับใจ
ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดงอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความม่ันใจ 
วิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

๑. การแสดงออกถึงการรับรู้ 
และชื่นชมความงาม  
แสดงอารมณ์ความคิด  
ความรู้สึกประทับใจ  

- ครูนำการแสดงที่นักเรียนชื่นชมที่สุด มาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
สะท้อนในด้านความรู้สึกหลังการรับชมในประเด็นต่าง ๆ เช่น  
ด้านเครื่องแต่งกาย ฉาก ความงามทางวรรณศิลป์ สุนทรียะ 
ความงดงามของท่ารำกับบทเพลงที่มีความสอดประสานสัมพันธ์กัน
อย่างลงตัว 

- ครูถ่ายทอดท่ารำ ด้วยวิธีการตามขนบจารีต เช่น ครูจับมือ จัดท่ารำ
ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสรีระของแต่ละคน เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ถึง
วิธีการสืบทอด ที่มาที่ไปของสิ่งที่ได้เรียนรู้ จนตระหนักถึงคุณค่า 
การเป็นผู้รักษาสืบทอดวัฒนธรรม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๒. การวิเคราะห์ วิพากษ์  

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การแสดงนาฏศิลป์ ทั้งของตนเอง
ของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนร่วมกันรับชมการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองและเพ่ือน  
เพ่ือทบทวนถึงคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น และประเด็นที่ควรปรับปรุง  
ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร สุภาพ  
และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก จากนั้นนำไปปรับปรุงพัฒนา 
การแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์ 

 
- นักเรียนจัดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมกับการขับร้องและการเล่นดนตรี 

จากนั้นร่วมกันสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ของตนเอง 
ในเชิงของสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำการแสดงนาฏศิลป์ และสิ่งที่ 
ควรพัฒนาการแสดงให้มีความพร้อมเพรียง สมบูรณ์ไพเราะ 

๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ชุมชน 
ท้องถิ่น 

๑. เชื่อมโยงผลงานการแสดง
นาฏศิลป์กับวัฒนธรรม 
ชีวิตประจำวันเป็นสื่อแสดง 
ความงามได้อย่างอิสระ 

- นักเรียนสังเกตท่าทางทางธรรมชาติ แล้วนำมาออกแบบท่ารำ  
โดยใช้ภาษาท่าสื่อความหมาย ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 

๒. ร่วมสร้างงานการแสดง  
เพ่ือเป็นการรณรงค์เก่ียวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
ชุมชน ท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสาน 
ภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การแสดง ในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญอ่ืน ๆ 

- นักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้กับผู้ปกครองหรือผู้ชมในชุมชน  
ถึงการแสดงผลงานการแสดงของตนและกลุ่ม  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทั้งกายและจิตที่ดีซึ่งมีความสำคัญ     
เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    
มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย ทำให้ ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะในการใช้ชีวิต ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษา และพลศึกษา ดังนี้ 
 สุขศึกษา มุ่งเน้นการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดการปฏิบัติ จนเป็นนิสัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีสุขภาพ
กายและจิตที่ด ี
     พลศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องควบคุมร่างกายและจิตใจในการทำกิจกรรมทาง
กาย การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มีระเบียบ วินัย 
อดทน สร้างสรรค์ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  จุดเน้นการพัฒนา 
   การพัฒนาผู ้เร ียนในช่วงชั ้นที ่ 2 นี ้ ม ีเป ้าหมายสำคัญ เพื ่อให้ผู ้ เร ียนสร้างเสริมสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื ่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬา ตามกฎ กติกาและข้อตกลง  
อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ 
   เป้าหมายสำคัญดังกล่าว ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ 3 สมรรถนะซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
กับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 8 ข้อ สำหรับ
นำไปกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6 ต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะด้วย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื ่องราวใกล้ตัวไปสู ่ไกลตัว  
จากง่ายไปยาก ตามพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     สำหรับช่วงชั้นที่ 2 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
ได้ดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ สามารถดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัยได้  
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับผู้อื่นทั้งกายและ
วาจา หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทันในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม รวมทั้งหลีกเลี่ยงบุคคล 
สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกมและการพนัน 
ตลอดจนชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยรู้ทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคล
ที่รู ้จักผ่านทางออนไลน์ซึ ่งอาจนำไปสู ่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ความรุนแรง  
ทางออนไลน์ ตลอดจนสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้ บอกปัญหา
สุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม โดยรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการดูแล รักษาสุขภาพร่างกาย การป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพที่ดี 



235 
 

  การเคลื ่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬา ตามกฎ กติกาและข้อตกลงอย่างสนุกสนาน 
และปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื ่น เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
และมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง ความสมดุลของร่างกายอย่างมีสติ สม่ำเสมอ และ
คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมที ่ตนเองชอบ  
อย่างมีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่นและ
ผู ้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา  
มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการ
เล่นของทีมเพ่ือปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ  
  การควบคุมอารมณ์และความรู ้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพที ่ดีกับผู ้อ่ืน  
เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้จักมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น นำไปสู่การควบคุมตนเอง
ให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดี
และผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่าง  
ของบุคคล 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื ้อต่อ  
การนำไปใช้ในชีวิตจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ 
เช่น ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบอกเหตุและผลของการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย 
การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต การวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น อภิปรายสะท้อนความรู้สึกของตนเอง เมื่อถูกสัมผัสร่างกาย เล่าเรื่องสถานการณ์
หรือเหตุการณ์แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ฝึกทักษะการปฏิเสธและทักษะ
การสื่อสารให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสารเสพติด การติดเกมและการพนัน วางแผนการปฏิบัติตน เพ่ือป้องกัน หลีกเลี่ยง
และรักษาสุขภาพ สามารถปฐมพยาบาลตนเองได้เมื ่อเกิดอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลเคลื ่อนย้ายผู ้ป่วย 
อย่างปลอดภัย จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ตัดสินใจใช้ยาสามัญประจำบ้านที่ถูกต้อง ตามอาการ และการเจ็บป่วย 
จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น สามารถ
ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคล คู่ และทีมที่ตนเองชอบอย่างมีความสามารถ 
จัดสถานการณ์ที่ท้าทายให้นักเรียนได้ทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน มีโอกาสให้ทำงานกับเพื่อนร่วมห้อง 
เพ่ือนในระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เป็นสถานการณ์ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย 
เพื่อฝึกการสร้างสัมพันธภาพ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือ  
ในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการ 
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 



236 
 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
             ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม การละเล่น
พื้นเมืองการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล 
การบันทึก   และสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษา เพ่ือการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม  
  คณิตศาสตร์ นับจำนวนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่าย เพื่อทำความ
เข้าใจเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ  
  ศิลปะ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อความหมายของเรื่องราว สะท้อนความคิด
และความรู้สึกในหัวข้อที่นำเสนอ   
  สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถปฏิบัติตน 
ตามข้อตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑ์ของสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ 
ในการทำงานเป็นทีมผ่านการเล่น การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน  
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์จริง 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสิ่ งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากมลพิษ 
ทางดิน น้ำ อากาศ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๑. การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  
1.1 ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเอง 

ให้ทำงานตามปกติ 
1.2 ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช้ 

สารเสพติด  
1.3 ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมกับวัย 
1.4 ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

ปลอดภัย 
1.5 ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย 

จากการเจ็บป่วย 

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

2. การเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2.1 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
2.2 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน  
2.3 ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
2.4 ความสามารถในการออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬา  

อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 
 
 

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

3.  การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง กับผู้อ่ืนสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง 
3.2 ความสามารถในการปรับอารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล 
3.3 ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร  
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๒ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ โดยวิเคราะห์เหตุและผลของการรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับ  
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้
อย่างมีเหตุผล  

๒. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรม
คุกคามทางเพศผู้อื ่นทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจากพฤติกรรมเสี ่ยง  
อันอาจนำไปสู่ปัญหาทางเพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา รู้ทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลที่รู้จัก 
ผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ความรุนแรงทางออนไลน์ 
โดยหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม   

3. หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด  
การติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจน
ชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื ่อขอความช่วยเหลือ  
บอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม โดยรับรู้และแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลขา่วสาร ด้านการป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพที่ดี 

5. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื ่น ทั้งแบบอยู่กับที่  
แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แ รง  
ความสมดุลของร ่างกายอย่างมีสต ิ สม่ำเสมอ และคำนึงถ ึงความปลอดภัยของตนเองและผู ้ อ่ืน  
โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง  

6. ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ที่ตนเองชอบและมีความสามารถ  
โดยเห็นประโยชน์ที ่เกิดกับตนเองและผู ้อื ่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู ้เล่นและผู้ดำเนินการ  
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา มีความสามัคคี  
มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่นของทีม  
เพ่ือปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 

7.  มีสติ รู ้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้านอารมณ์และความรู ้สึกของตนเอง  
รู้สาเหตุของความเครียด นำไปสู่การควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน  

8. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื ่อนและบุคคลที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน  
แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของบุคคล 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

  สำหรับช่วงชั้นที่ 2 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม  
ตามสมรรถนะหลัก ดังนี้ 1) สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 2) เคลื่อนไหวร่างกาย
และกิจกรรมกีฬา ตามกฎ กติกาและข้อตกลงอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู ้อื ่น และ  
3) การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. ดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ โดยวิเคราะห์เหตุและผลของการรับประทาน

อาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับ 
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
และเลือกใช้อย่างมีเหตุผล  

๒. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรม
คุกคามทางเพศผู้อื่นทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจากพฤติกรรม เสี่ยง 
อันอาจนำไปสู่ปัญหาทางเพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา รู้ทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลที่รู ้จัก 
ผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ความรุนแรงทางออนไลน์ 
โดยหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู ้ใหญ่ที ่ไว้ใจหรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม   

3. หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด  
การติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจน
ชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ  
บอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม โดยรับรู้และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพที่ดี 

 

 

 

 

 

 

การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๑. ดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ โดยวิเคราะห์เหตแุละผลของการรับประทาน

อาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับ 
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจ 
เลือกซื้อและเลือกใช้อย่างมีเหตุผล  

1.1 ดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพ 
ของตนเองให้ทำงานตามปกติ  
เลือกรับประทานอาหารให้ครบหมู่
ในปริมาณเหมาะสมตามวัย  
การขับถ่ายให้เป็นเวลา เคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬา 
พักผ่อน และนอนหลับให้เพียงพอ 
ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี  
และการเจริญเติบโต รวมทั้งดู ฟัง 
อ่าน จับประเด็นสำคัญข้อมูล
ข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อมูลบนฉลากโภชนาการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้เท่าทัน และ
ระวังอันตรายจากสื่อต่าง ๆ  
รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์  
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ  
และเลือกใช้อย่างมีเหตุผล 

1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย 
และจิตใจตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี)  
เพ่ือวางแผนการรับประทานตามธงโภชนาการ การออกกำลังกาย
และการพักผ่อนของตนเอง  

2. วิเคราะห์เหตุและผลของการรับประทานอาหาร การขับถ่าย  
การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา  
การพักผ่อนและการนอนหลับที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี 
และการเจริญเติบโต และวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

3. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเล่น การรับประทานอาหาร  
การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย  
การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับที่ส่งผลดี 
และผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา 
ไม่เพียงพอ การเล่นผาดโผน การนอนดึก ที่ทำให้เกิดอาการ
บาดเจ็บและเจ็บป่วย เช่น ปวดเมื่อย มีบาดแผล ข้อเท้าพลิก 
ปวดท้อง ท้องผูก เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน 
และรักษา 

4. อ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีใช้ 
อยู่ในบ้าน เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์และโทษ วันหมดอายุ 
ส่วนประกอบ นำมาสู่การตัดสินใจใช้และไม่ใช้ และการซื้อซ้ำ
ในโอกาสต่อไป เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป 
อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงรส นม เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว 

5. พานักเรียนไปร้านค้าให้เลือกซ้ืออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
โดยการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
ทั้งด้านราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ร่วมกันตรวจสอบ
ความเหมาะสมของสินค้าที่ซื้อมาฟัง ดู อ่านสื่อโฆษณา  
และร่วมกันอภิปรายความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อ 
เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้ออย่างมีเหตุผล  
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
๒. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดง

พฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้อื่นทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันอาจนำไปสูป่ัญหาทางเพศและผลกระทบอ่ืน ๆ ที่ตามมา รู้ทันสื่อ และระวังอันตราย
จากบุคคลที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ 
ความรุนแรงทางออนไลน์ โดยหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
ที่ไว้ใจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
และไม่เหมาะสม   

2.1 ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย 
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 
จากการคุกคามทางเพศ  
และไม่แสดงพฤติกรรมคุกคาม 
ทางเพศต่อผู้อ่ืนทั้งกายและวาจา  

2.2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง 
ที่อาจนำไปสู่การถูกล่อลวง 
ทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์  
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ปรึกษาและขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลที่ไว้ใจ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการเข้าถึง
สื่อลามกอนาจาร รู้ทันสื่อ 
ที่นำไปสู่การถูกล่อลวงทางเพศ  
ยับยั้งตนเอง ปฏิเสธและต่อรอง
อย่างรู้ทันสถานการณ์ 
ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม   

1. อภิปรายสะท้อนความรู้สึกของตนเองเมื่อถูกสัมผัสร่างกาย  
การใช้สายตา การใช้คำพูด การใช้ท่าทาง การส่งข้อความส่วนตัว 
ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเดือดร้อน อึดอัด ไม่สบายใจ ไม่ปลอดภัย 
เพ่ือให้เข้าใจลักษณะ ของการถูกคุกคามทางเพศที่นักเรียน 
ต้องป้องกันตนเอง  

2. เล่าเรื่องสถานการณ์หรือเหตุการณ์ เพ่ือให้อภิปราย สะท้อนคิด 
นำไปสู่ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และไม่ปฏิบัติกับผู้อื่น 
ในสิ่งตนเองไม่ชอบ (พฤติกรรมที่แสดงถึงการคุกคามทางเพศ) 

3. เล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น หรือนักเรียนเล่าเรื่องที่พบเจอ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น จากละคร จากเรื่องที่คนอ่ืนเล่าให้ฟัง  
เพ่ืออภิปราย แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อตกอยู่
ในสถานการณ์นั้นเพ่ือให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ 

4. จัดสถานการณ์จำลองฝึกการป้องกันตนเองจากการถูกคุกคาม 
ทางเพศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ 
โทรศัพท์ถึงหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือได้ เช่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต การตะโกนร้อง
ขอความช่วยเหลือ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   

5. จัดสถานการณ์ให้ทราบถึงช่องทางการเข้ามาของสื่อลามกอนาจาร 
เช่น จากเพ่ือน จากคนรู้จัก จากอินเทอร์เน็ต และฝึกวิธีการ
หลีกเลี่ยง เช่น การปฏิเสธ การไม่เข้าไปดูสื่อ   

6. วิเคราะห์ลักษณะบุคคลที่ควรและไม่ควรไวว้างใจ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสีย่งจากการถูกล่อลวงทางเพศ หรือถูกหลอกจากคน
แปลกหน้า เช่น คนที่เราไม่รู้จักท่ีมาทำสนิทสนมด้วยของกิน 
การใช้คำพูดหว่านล้อม ถึงแม้จากรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็น 
คนที่แต่งตัวดี สะอาด สุภาพ รวมถึงคนในครอบครัว 

7. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศตามช่วงวยั  
การปฏิบัติที่แสดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQ+) และการดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

8. ประยุกต์ใช้แผนการเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาจาก 
https://www.teenpath.net/home.asp อภิปรายผลเสีย
ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น การติดเชื้อเอดส์  
และการตั้งครรภ์ 

https://www.teenpath.net/home.asp
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพตดิ 

การติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตลอดจนชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงส่ิงที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.1 หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ 
สถานที่ สภาพแวดล้อม 
ทีจ่ะนำไปสู่การเก่ียวข้องกับบุหรี่ 
สุรา สารเสพติด การติดเกม 
และการพนัน โดยวิเคราะห์
ผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ชักชวนให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงอันตราย
จาก บุหรี่ สุรา สารเสพติด  
การติดเกมและการพนัน 

1. อ่านข่าว ดูวิดีโอ สัมภาษณ์บุคคล เช่น หมอ ผู้ป่วย ถึงผลเสีย
ของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกม
และการพนันที่มีต่อสุขภาพตนเอง คุณภาพชีวิต และครอบครัว 

2. อ่านข่าว ดูวิดีโอ ฟังวิทยากรหรือบุคคลที่รับการบำบัดแล้ว 
จากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกม
และการพนัน สรุปแนวทางการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติดที่มีโอกาสเสี่ยง 
ตามบริบทของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

3. ฝึกทักษะการปฏิเสธที่นำไปสู่การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพ 
สารเสพติด การติดเกมและการพนัน ฝึกทักษะการสื่อสาร 
ให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด 
การติดเกมและการพนัน 

4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ  
บอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม โดยรับรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี 

4.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรค 
และอุบัติเหตุที่พบบ่อย 
ในชีวิตประจำวัน  

4.2 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง 
ใช้ยา ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพ 
ของตนเองและส่วนรวม ดู ฟัง 
อ่าน จับประเด็นสำคัญข้อมูล
ข่าวสาร รู้เท่าทัน และระวัง
อันตรายจากสื่อต่าง ๆ ด้าน 
การป้องกันโรค การใช้ยาและ 
การปฐมพยาบาล เพ่ือการดูแล
สุขภาพที่ดี 

1. เล่นเกมจับคู่โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน อาการ วิธีการรักษา  
ยาที่ใช้รักษา  

2. วางแผนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงและรักษาสุขภาพ  
นำไปปฏิบัติจริง บันทึกและตรวจสอบการปฏิบัติของตนเอง  
- โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ไข้หวัด  ไข้เลือดออก  

โรคผิวหนัง  ฟันผุและโรคปริทันต์ 
- โรคที่พบเจอในชุมชน  
- โรคติดต่อสำคัญที่ระบาดในปัจจุบัน 
- ปัญหาสุขภาพของตนเอง เช่น หอบหืด แพ้อาหาร  

ภูมิแพ้อากาศและผิวหนัง 
3. วางแผนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงและปฐมพยาบาล 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นำไปปฏิบัติจริง เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
การเล่น การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย 

4. สำรวจยาสามัญประจำบ้านที่มีในบ้านของตนเอง และวิธีการใช้ยา 
แต่ละชนิด นำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนในห้องเรียน เพ่ือให้รู้จัก 
ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ 

 



243 
 

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. ฝึกอ่านฉลากยาสามัญประจำบ้าน 

6. จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ตัดสินใจใช้ยาสามัญประจำบ้าน 
ที่ถูกต้องตามอาการ และการเจ็บป่วย 

7. ฝึกปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เช่น  
เป็นลม บาดแผลเปิด อาการฟกช้ำ แผลพุพอง อาการจาก 
แมลงสัตว์กัดต่อย 

8. ฝึกการโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น การแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อย่างชัดเจน ครบถ้วน 

9. ฟัง ดู อ่านสื่อโฆษณายาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
เช่น พลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นลดไข้ เจลประคบเย็น และร่วมกัน
อภิปรายความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจ
เลือกซื้อ และเลือกใช้อย่างมีเหตุผล  

10. จัดสถานการณ์ร้านค้าจำลองในห้องเรียน ฝึกการเลือกซื้อยา
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล โดยการอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทั้งด้านราคาและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ รว่มกันตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าที่ซือ้มา 
แสดงบทบาทสมมติและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม เช่น เมื่อเป็นไข้หวัด 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เมื่อไอ จาม ต้องปิดปาก 
ล้างมือให้สะอาดและสม่ำเสมอ รักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัวที่
อาจแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อ่ืนได้ 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๕. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบอยู่กับที่     

แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง    
ความสมดุลของร่างกายอย่างมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู ้ อ่ืน  
โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง  

๖. ออกกำล ังกาย เล ่นเกม เล ่นก ีฬาไทยและก ีฬาสากลประเภทบ ุคคลและท ีม ท ี ่ตนเองชอบ  
และมีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่น
และผู้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา  
มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง  
กลวิธีการเล่นของทีมเพ่ือปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 

 

การเคลื่อนไหวร่างกายและกจิกรรมกีฬาตามกฎ กตกิาและข้อตกลงอย่างสนกุสนานและปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ ์กิจกรรม และส่ือ 
5. เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งแบบอยู่กับที่      

แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง 
ความสมดุลของร่างกายอย่างมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  
โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง  

5.1 เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน    
และมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเอง     
และร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งแบบอยู่กับที่      
แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ โดยฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว         
เรื่องการรับแรง การใช้แรง ความสมดุล
ของร่างกาย มีกิจกรรมทางกาย 
อย่างมีสติ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ 
ทางกายอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  

1. ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกาย              
แบบผสมผสาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเคลื่อนไหว             
อย่างเป็นระบบ 
- แบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว กระโดดเหยียดตัว  
- แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง ควบม้า  
- แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น บอล เชือก   
- แบบผลัดในลักษณะผสมผสาน  

2. ฝึกกายบริหารประกอบเพลง ยืดหยุ่นขั้นพ้ืนฐาน               
ที่ใช้ท่าต่อเนื่อง และการต่อตัวท่าง่าย ฝึกกายบริหาร          
ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ 

3. ทำกิจกรรมทางกาย 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนผลัดกันเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว 

ทั้งเดี่ยวและร่วมคิดเป็นทีม โดยศึกษาวิธีการที่ถูกต้อง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

- เล่นเกมและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ - ส่ง
สิ่งของ ขว้าง และวิ่ง 

- ฝึกทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬา 

- ฝึกการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง 
และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
ในการเล่นเกมและกีฬา 

- กิจกรรมทางกายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน 
ที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัย เช่น ว่ายน้ำ เดินวิ่ง  

- กิจกรรมทางกายที่สนใจ เช่น ขี่จักรยาน สำรวจ
ธรรมชาติ 

- จัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนเข้าร่วม 
อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
6. ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคล คู่ และทีม ที่ตนเองชอบและ 

มีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อ่ืนจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่น  
และผู้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและ
กีฬา มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น 
จุดแข็ง กลวิธีการเล่นของทีมเพื่อปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 

6.1 ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากลประเภทบุคคล คู ่ 
และทีม สะท้อนผลที่เกิดกับตนเอง 
และผู้อ่ืนจากการปฏิบัติเป็นประจำ
สม่ำเสมอ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา 
ใช้อุปกรณ์และสถานที่ได้อย่างถูกต้อง  
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะการออกกำลังกาย วิเคราะห์ประโยชน์          
และหลักการของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

2. เล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมท่ีชื่นชอบ        
เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ ตามกฎ กติกา 
- ทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เช่น ทักษะการโยนลูกบอล  

รับลูกบอล  
- กีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง วิ่งชักธง  
- กีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน แบดมินตัน  

เปตอง ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล  
3. การออกกำลังกาย เล่นเกม ตามความชอบของตนเอง 

และเล่นกีฬาร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือวางแผนปรับปรุง

สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

5. วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย 
เล่นเกม และเล่นกีฬาตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติ 
ของผู้อ่ืน 

6. อภิปรายและวิเคราะห์คุณค่าของการออกกำลังกาย  
เล่นเกม และเล่นกีฬาที่มีต่อสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎ  
กติกา การเล่นกีฬาตามชนิดกีฬาที่เล่น 

7. เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน เช่น เกมเบ็ดเตล็ด  
เกมเลียนแบบ เกมนำ และการละเล่นพ้ืนเมือง 

8. จัดสถานการณ์ให้นักเรียนผลัดกันเป็นผู้เล่น 
และผู้ดำเนินการ และเป็นสมาชิกทีมให้ได้เล่นกับเพ่ือน 
ที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน ฝึกใช้อุปกรณ์และสถานที่
ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า 
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ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
6.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดู ฟัง อ่าน 

จับประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 
และกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

1. ค้นหาและนำเสนอกฎ กติกา มารยาท ในการออกกำลังกาย     
เล่นเกมและเล่นกีฬา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาที่สนใจ  ค้นหาและนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ปลอดภัย 

6.3 เล่นกีฬาร่วมกับทีม ด้วยความสามัคคี   
มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิเสธการใช้ 
ความรุนแรง ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และข้อตกลง จัดการอารมณ์ 
ความรู้สึกและความเครียด  
ร่วมวางแผนและปรับปรุงการเล่น 
โดยใช้ข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ 
แบบจำลองอย่างง่าย วิเคราะห์ 
ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่น
ของทีม เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ 
ทางกายของตนเองและผู้อ่ืน  
ให้ทีมประสบความสำเร็จ 

1. วิเคราะห์ทักษะการเล่นกีฬาของตน วิธีการรุกและวิธีป้องกัน 
ในการเล่นกีฬา  

2. วางแผนเล่นเกม และกีฬา โดยใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไก 
ของตนเองและสมาชิกในทีมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ 
ทางกายของตนเองและสมาชิก ปรับปรุงทีมให้ 
ประสบความสำเร็จ 

3. ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากการฟัง ดู อ่าน สัมภาษณ์ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลต่าง ๆ ผสานกับ
ความคิดของตนเองและเพ่ือนในทีม เพ่ือนำมาวางแผน 
แก้ปัญหา พัฒนาการเล่นกีฬาของตนเองและทีมให้ดียิ่งขึ้น 

4. ใช้ข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลองอย่างง่าย 
ในการนำเสนอความคิด 

5. ฝึกซ้อมการเล่นกีฬาเป็นทีมกับเพ่ือน ผ่านสถานการณ์ 
การร่วมฝึกฝน ร่วมฝ่าฟัน รวมกันเป็นทีม ยอมรับ 
ความแตกต่าง ความถนัดของแต่ละคน 

6. จัดสถานการณ์การแข่งขันกีฬา เพ่ือฝึกควบคุม  
จัดการอารมณ์ ความรู้สึกและความเครียด  
และการคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

7. จัดสถานการณ์ให้ทางเลือกในการเล่นกีฬาที่หลากหลาย 
และจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือฝึกฝนสร้างความสามัคคี 
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน มีน้ำใจ
นักกีฬา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
มารยาทและข้อตกลง 

8. จัดการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาระหว่าง
ห้องเรียน ชั้นเรียน ร่วมกันในโรงเรียน หรือระหว่าง
โรงเรียน เช่น กีฬาสี กีฬากลุ่มโรงเรียน โดยมอบหมาย 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในการจัดการแข่งขันและการเป็น
นักกีฬา เช่น ฝ่ายสวัสดิการ ฝา่ยกรรมการ และผู้ตัดสิน 
ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายกองเชียร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
7. มีสติ รู ้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง   

รู้สาเหตุของความเครียด นำไปสู่การควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน  

8. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน  
แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของบุคคล 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 

7. มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง  
รู้สาเหตุของความเครียด นำไปสู่การควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน  

7.1 การมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และ
ความรู้สึกที่เกิดข้ึน โดยรู้ขีดจำกัด 
ด้านอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง  

7.2 จัดการอารมณ์และความรู้สึก ค้นหา
สาเหตุของอารมณ์และความเครียด  
และมีวิธีการบรรเทาความเครียด 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเข้าใจผลดี
และผลเสียที่เกิดขึ้น  

 

1. กำหนดสถานการณ์ที่ท้าทายให้นักเรียนได้ทำงาน         
หรือใช้ชีวิตร่วมกันกับเพ่ือน เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาส      
เกิดความขัดแย้ง ให้นักเรียนได้ฝึกควบคุม จัดการอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองต่อสถานการณ์ที่ทำให้เกิด       
การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในด้านบวกและลบ เช่น 
- เล่นเกมเป็นทีม ที่ต้องร่วมกันทำให้ทีมของตนเองชนะ  

โดยใช้ความสามารถท่ีหลากหลายของแต่ละคนในทีม 
- ทำงานกลุ่มที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สำเร็จ 

2. วิเคราะห์ผลทางบวกและทางลบของอารมณ์ และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อสุขภาพกายและจิตของตนเอง เช่น โกรธ 
หงุดหงิด เครียด เกลียด เสียใจ เศร้าใจ วิตกกังวล กลัว 
ก้าวร้าว อิจฉา ริษยา เบื่อหน่าย ท้อแท้ ดีใจ ชอบใจ รัก 
ชื่นชม สนุก สุขสบาย 
 ผลที่มีต่อสุขภาพ 
  ทางบวก: สดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริงฯลฯ 
  ทางลบ: ปวดศีรษะ ปวดท้อง  เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 

หงุดหงิด อาละวาด พูดคำหยาบ ฯลฯ 
3. บันทึกอารมณ์และความรู้สึกท่ีตนเองแสดงออก 

อย่างเหมาะสมและไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
นำมาวางแผนพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง   

 

 

 

การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 4. สืบค้นวิธีการบรรเทาความเครียด อาการวิตกกังวล       

และความโศกเศร้า เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง        
นำมาทดลองใช้เพื่อนำไปสู่การไปใช้ในชีวิตจริง             
เมื่อประสบความเครียด 

5. ทำกิจกรรมเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
- ฝึกการสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ตนเองต้องการได้รับ 

จากผู้อื่นเช่นเดียวกัน เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
- ฝึกการสื่อสารที่แสดงความเห็นใจผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 
- ฝึกการใช้คำพูดชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ  
- ฝึกการแสดงออกทางความคิดของตนเองอย่างจริงใจ  

โดยไม่ทำลายความรู้สึกของผู้อ่ืน 
- ฝึกการตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคาย

ของผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  
- ฝึกรู้จักปฏิเสธและการต้านแรงกดดันเชิงลบจากเพ่ือน 

หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
- ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยเน้นประเด็นปัญหา

มากกว่าตัวบุคคล ไม่ใช้ความรุนแรง 
8. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน 

แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของบุคคล 
8.1 สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี          

กับครอบครัว เพื่อนและบุคคล             
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน     
โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ คำนึงถึงผลดีและผลเสีย   
ของทางเลือกท่ีมีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

8.2 รับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น  
8.3 ไม่กลั่นแกล้งผู้อ่ืน แสดงออก 

ด้วยความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืน และเห็นอกเห็นใจ  
แก้ไขความขัดแย้ง โดยไม่ใช้ความรุนแรง  

1. ทำกิจกรรมในสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวัน 
และสถานการณ์ ในโอกาสพิเศษร่วมกับเพ่ือน ครู 
และคนในครอบครัว 

2. จัดสถานการณ์ที่ท้าทายให้นักเรียนได้ทำงานหรือใช้ชีวิต
ร่วมกันกับเพ่ือน มีโอกาสให้ทำงานกับเพ่ือนร่วมห้อง   
เพ่ือนในระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ เป็นสถานการณ์  
ที่เน้นให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย 
เพ่ือฝึกการสร้างสัมพันธภาพ  

3. ทำกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด ให้นักเรียนดูแลเพ่ือนที่เป็นคู่ 
ของตนเอง และสลับคู่ได้ เพ่ือฝึกการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพ 

4. เล่นเกม ทำกิจกรรมเพ่ือฝึกการรับรู้อารมณ์และความรู้สึก 
ของเพ่ือน และฝึกการแสดงออกให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. ฝึกวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครในนิทาน 

หรือเรื่องเล่า  
- ฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสมตามอารมณ์และความรู้สึก

ของตัวละคร เช่น ตัวละครมีอารมณ์โกรธ ทำลายข้าวของ 
นักเรียนจะแสดงออกอย่างไรถ้านักเรียนเป็นตัวละครนั้น  

- ฝึกการรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร เช่น 
หากเจอตัวละครที่มีอารมณ์โกรธ และทำลายข้าวของ 
นักเรียนจะรับมืออย่างไร 

6. ประชุมผู้ปกครอง ฟังวิทยากร ให้คำแนะนำเรื่อง 
การเลี้ยงดูลูกให้เข้าใจพัฒนาตามวัยของนักเรียน  
เชิญชวนผู้ปกครองให้สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน 

7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองทำร่วมกัน 
ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน  
- ที่บ้าน เช่น การประกอบอาหาร การทำงานบ้าน  

การประดิษฐ์ของให้ผู้ปกครองในโอกาสพิเศษ 
- ที่โรงเรียน เช่น การเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 สังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาสำคัญคือ
ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สังคมศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบด้วยการเป็นพลเมืองของท้องถิ่น 
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนพลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมองหลากหลาย 
และมีมโนทัศน์สำคัญสำหรับใช้ทำความเข้าใจโลกและชีวิตที่กว้างขวาง เป็นผู้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนร่วมมือกันเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคม   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ ๗ สมรรถนะ ได้แก่  

1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือในชีวิตประจำวันอย่างมีสติปัญญา 
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

2. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย รับผิดชอบ  
และรู้เท่าทัน เพ่ือนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียงระดับโรงเรียน
และชุมชน 

3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ เลือกใช้และ
แปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือนำเสนอ
เรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสร้างสรรค์ต่อยอด 
องค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

4. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่  
ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี ่ยนแปลงของสิ ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ ปกป้อง  
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย  
เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

6. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
ประเมินความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีมารยาท  
เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

7. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปลี ่ยนแปลงในโรงเรียนและชุมชน 
กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลงข้อสรุป 
และสะท้อนการแก้ปัญหา    
 สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๗ สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง ๖ สมรรถนะ  
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น ๑๐ ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้   
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ ทั้ง ๑๐ ข้อ ดังกล่าว นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔ - ๖ โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพ่ือให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ ่มสาระการเรียนรู้น ี ้ ว ่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื ่อทำความเข้าใจตนเองและสังคม  
โดยการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือด้วยสำนึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง  
การพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทำสิ่งใด ๆ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีที่ส่งผลต่อการคิดดี 
พูดดี และทำแต่สิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์และสร้างสันติสุขทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำมาเสริมสร้าง
ความเข้าใจในสังคมปัจจุบันที่มีรากประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และสิทธิ
เสรีภาพในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
  การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สอดรับกับกรอบคิดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
การดำเนินการเรียนรู้ให้ไปถึงสมรรถนะทั้ง ๖ ประการ ได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา  
จิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซึ่งสามารถท่ีจะถ่ายทอดศีลธรรมไปสู่ชีวิตตามทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู้ต่าง ๆ  
   การปฏิรูปการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นการศึกษาถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองของชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ของโลกซึ่งร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ให้เกิดความมั่นคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื ่นเป็นฐาน (ตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้นี้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี  
 สำหรับช่วงชั้นที่ ๒ ได้จัดผลลพัธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. ศาสนธรรมนำทางชีวิต เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ มีสติ สมาธิในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน ใช้สติปัญญาในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง  
 2. การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนการใช้จ่ายของ
ตนเองและครอบครัว ลดค่าใช้จ่าย รู้เท่าทันโฆษณา ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน วางแผนและ
กำหนดการใช้ทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียนอย่างคำนึงถึงหลักพอเพียง และความยั่งยืน  
 3. ประเทศไทยและเพื่อนบ้านของเรา เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้ค้นหา เชื่อมโยงหลักฐาน 
ตีความและนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของครอบครัว ชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นที่มี
บริบทแตกต่างกันไป ศึกษาการเกิดขึ้นของรัฐโบราณ ศึกษาประวัติศาสตร์สังคม ผู้คน และดินแดนต่าง ๆ  
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และประเทศชาติ 
 4. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 



๒๕๒ 
 

 5. รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม เป็นการบูรณาการให้ผู้เรียนตระหนักและเท่าทันความคิด
ของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อและค่านิยมของสังคม เท่าทันสื่อโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก สร้างและ
ส่งต่อสื่อสารสนเทศ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำเสนอความคิดหรือผลปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างได้    
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 จากการฝึกฝนให้ผู ้เร ียนได้ใช้ศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้สามารถดูแลตนเอง  
ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข  
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเป็น “นักประวัติศาสตร์ที่ดี กล่าวคือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจำนำสิ่งที่ 
ศึกษาจดจำมาได้ มาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป” (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) ฝึกฝนใช้กระบวนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่  ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อาศัยการคิดขั ้นสูง  
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำความเข้าใจและ
ค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝึกฝนให้ผู ้เรียนสามารถอยู ่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติสุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  
ทางความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล เข้าใจการอยู่ร่วมกันตามกฎ กติกา และข้อตกลง ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา นำไปสู่การทำตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมรับรู้
และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการฝึกฝนเรื ่องการออม การวางแผนและใช้เงิน รวมทั้ง ใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ ตระหนักถึง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินและการใช้ทรัพยากรของตนเอง ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากร  
อย่างไม่รู้คุณค่า ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งในระดับตนเอง และครอบครัว 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
  ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์จากการฟัง การอ่านวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที่หลากหลาย ซึ่งมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื ่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีที ่ดีงาม โดยใช้คำศัพท์และเรื ่องราวเกี ่ยวกับ  
ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถาม
เพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวที่ ตนสนใจได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
  คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจ  
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและ ใช้ทรัพยากร 
ให้คุ้มค่า และบูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
  ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อเรื่องราวที่มีความหมายและมีคุณค่า  
ต่อความคิด ความสนใจ และความรู้สึกจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้การสื ่อสาร  
มีความชัดเจน และน่าสนใจมากข้ึน  
  สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเพื ่อเสริมสร้างสมรรถภาพจิต 
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างรู้เท่าทัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก  
ความสามัคคี รู ้จักให้อภัย ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการร่วม กัน
แก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  



๒๕๓ 
 

  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม รับรู้และเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในห่วงโซ่ที่เกื้อกูลกัน เพ่ือการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสม อนุรักษ์ธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๑. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือในชีวิตประจำวันอย่างมีสติปัญญา  

สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
๑.๑ มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และ

ความรู้สึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

๑.๒ ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ  

๑.๓ ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง  
หมู่คณะ และสังคมอย่างมีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๑.๔ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อ่ืน  
ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

๑.๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

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

๒. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย รับผิดชอบ  
และรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง  
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

๒.๑ วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย  
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา 
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริโภค 
ในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงิน
ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

๒.๒ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน  
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรของ
ครอบครัวและโรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง  
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง 
และส่วนรวม 

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

 

 

 



๒๕๔ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๓. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ เลือกใช้ 

และแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ  
และสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพ 
ในความแตกต่างหลากหลาย 

๓.๑ สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล  
จับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ 
และประเทศ พัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย นำเสนอ
เรื่องราวที่สืบค้น โดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มี
ต่อปัจจุบัน และผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

๓.๒ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย 
ในภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน เคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย  
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

๔. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ 
ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑ ตั้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตของคน 
ในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ที่เป็นผลมาจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการใช้แผนที่ รูปถ่าย 
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ด้วยความเข้าใจอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 

๔.๒ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติ 
ในชุมชนโดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น  
ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 
ของคนในจังหวัดภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย 

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

 

 

 

 

 



๒๕๕ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๕. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนา้ที่ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ ปกป้องสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อ่ืน หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

๕.๑ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา  
และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
ร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย  
ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันและยอมรับผลจาก 
การตัดสินใจร่วมกัน   

๕.๒ ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต 

๕.๓ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย
ของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพ่ือนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ 
ทางสังคม (Social bullying)  

๕.๔ ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่น 
ตามความเหมาะสม 

๕.๕ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และ
สัญลักษณ์ของชาติไทย และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร 
ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
๖. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม ประเมิน 

ความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อ สารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
มารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อ่ืนและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

๖.๑ รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ที่มีต่อการหล่อหลอมค่านิยมให้แก่
สังคม และส่งผลต่อการปฏิบัติตนของตนเอง  

๖.๒ รับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในการใช้สื่อ สารเทศและ
ดิจิทัล 

๖.๓ ประเมินความน่าเชื่อถือ คาดการณ์ผลกระทบที่ตามมาจากการใช้สื่อ
สารสนเทศ และเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

๗. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและชุมชน กำหนด
เป้าหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลงข้อสรุป 
และสะท้อนการแก้ปัญหา    

๗.๑ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทั้งแหล่งข้อมูล เจ้าของแหล่งข่าว  
เพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์กับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

๗.๒ จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือออกแบบและวางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แล้วสะท้อน 
ผลการทำงาน 

๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๒ 

1. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยการพัฒนา
กาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติ
ตามคำสอนในศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ  

2. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และสังคม ตลอดถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร  
การทำงานและอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรม  
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที ่ตนนับถือ รวมทั ้ง ส ่งเสร ิมและอนุร ักษ์ธรรมชาติส ิ ่งแวดล้อม 
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

3. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา สื่อและสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงิน
ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง  
ในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง  
และส่วนรวม 



๒๕๗ 
 

5. สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์  
ที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ 
และประเทศ นำเสนอเรื ่องราวที ่ส ืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที ่เก ี ่ยวข้องด้วยวิธ ีการ  
ที่หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีว ิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้ องถิ่น 
และความเป็นไทย แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำ  
ในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต และการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นของไทย ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย   

6. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจากการอ่านเรื่อง ดูภาพ หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคคล และสื ่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่างหลากหลาย  
ทางวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. ตั้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ  ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด ภูมิภาคที่ตน
อาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม เข้าร่วม
กิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดยร่วมกัน
กำหนดแนวทาง วางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดีและผลเสีย 
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่แสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต  

8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น  
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปกป้อง 
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพ่ือนทางร่างกาย วาจา 
และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 
โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม  

9. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรับมือ 
ปอ้งกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
ยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ชุมชนตามกำลังของตน 

10. รู ้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้สื ่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม  
ประเมินความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื ่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
อย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
  



๒๕๘ 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยการพัฒนากาย 

วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

๒. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และสังคม ตลอดถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร  
การทำงานและอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื ้นฐาน ของหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที ่ตนนับถือ รวมทั ้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส ิ ่งแวดล้อมและ 
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๑. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยการพัฒนา

กาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติ 
ตามคำสอนในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  

๑.๑ มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและ 
ทำกิจวัตรประจำวัน จัดการ 
อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง 
โดยการพัฒนากาย วาจา ใจ  
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้
ที่มสีติและสมาธิเปน็ฐานเป็นกรอบในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ดังนี้ 
๑. ฝึกการกำหนดสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน  

เพ่ือจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยใช้กระบวนการ
ไตรสิกขา เพ่ือพัฒนากาย วาจา ใจ อย่างบูรณาการตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 
๑.๑ ฝึกแยกแยะ ความแตกต่าง ระหว่างอารมณ์ ความรู้สึก 

ความคิด และข้อเท็จจริงและสามารถจัดการอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองอย่างมั่นคงและเป็นปกติสุข 

1.2 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และร่วมจัดกิจกรรมให้ได้ครบ 
ทั้งทาน ศีล ภาวนา และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่แสดงถึงความศรัทธา ความเคารพ  
ในพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 

1.3 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีงาม 
สามารถสำรวม ทั้งทางกาย วาจา และใจ ได้อย่างเหมาะสม 

1.4 ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับบุคคลในครอบครัว 
โรงเรียน หรือชุมชน เช่น ในวนัธรรมสวนะ วันสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

๑.๕ ทบทวนและสะท้อนความคิดเห็นหลังจากปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 
เพ่ือให้เข้าถึงคุณค่า ความศรัทธาอย่างมีปัญญา 

 

   ๑. ศาสนธรรมนำทางชีวิต 

 

 



๒๕๙ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

 ๑.๖ ประยุกต์ความเข้าใจและความศรัทธาในหลักธรรมไปใช้ 
ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์อ่ืน ๆ ในชีวิตประจำวัน จนเกิด
ความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง (อย่างเหมาะสมกับวัย) 

๑.๒ ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ 
หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  

 

๒. ฝึกปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาที่ตนนับถือ ให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและประโยชน์ 
ที่เกิดกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมส่วนรวม 
๒.๑ ให้ความรักความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น สิ่งมีชีวิตและ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท้ังหลายที่อยู่รอบตัวเรา ใช้สติกำกับ
ตนเองในการไม่เบียดเบียน หรือทำร้ายชีวิตผู้อื่น  
มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิ์และไม่ละเมิดสิ่งของ 
ของผู้อ่ืน 

๒.๒ พูดแต่ความจริง ไพเราะ ถูกกาลเทศะ ใช้เหตุผล  
และเป็นประโยชน์ ด้วยจิตปรารถนาดีต่อกัน ให้เกียรติกัน 
มุ่งสร้างความสามัคคี รู้จักเตือนตนไม่ให้พูดปด พูดคำหยาบ 
คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ นินทา 

๒.๓ ฝึกสติสัมปชัญญะ เป็นผู้มีจิตใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเมตตา 
กรุณา ปรารถนาดี รู้จักให้อภัย มีหิริโอตตัปปะ (ละอายและ
เกรงกลัวต่อบาป) สามารถยับยั้งชั่งใจ 

๒.๔ ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ประเภทงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
และมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น โครงงาน
ต่าง ๆ การจัดการแสดงละคร บทบาทสมมุติ เรื่องราว 
ในชาดก หรือร่วมกันจัดพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 
และอ่ืน ๆ เพ่ือสะท้อนพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง  
ทั้งกาย วาจา ใจ อย่างเป็นองค์รวม 

๒.๕ ทบทวนและสะท้อนความรู้สึกถึงพฤติกรรมหลังการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันดีงามตามหลัก
สัมมาทิฎฐิ คือ มีปณิธานที่จะทำความดี ละเว้นความชั่ว 

๒.๖ ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในหลักกุศลกรรมบถ ๑๐  
หรือหลักคำสอนในศาสนาอ่ืนในชีวิตประจำวัน 

๑.๓  ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูล
และแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง 
หมู่คณะ และสังคม ตลอดถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

๓. ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวอริยสัจ ๔ และวิธีการคิด 
ตามแนวโยนิโสมนสิการในการปฏิบัติตนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
และแก้ปัญหาของตนเอง หมู่คณะ และสังคม  
๓.๑ พัฒนาวิธีคิดข้ันสูงตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม 
ยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญา 

 

 



๒๖๐ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
 ๓.๒ ตื่นตัว ตามรู้ ฝึกใช้สติสัมปชัญญะเพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์ 

ในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เช่น สุขภาวะ 
การกิน อยู่ ดู ฟัง เล่น ใช้สิ่งของและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ระมัดระวัง และปลอดภัย ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

๓.๓ มีปัญญาในการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้วิธีคิด 
ตามแนวโยนิโสมนสิการในการแยกแยะความหมาย 
ที่แตกต่างหลากหลาย ผิด - ชอบ ชั่ว - ดี เป็นประโยชน์ - 
ไม่เป็นประโยชน์ ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ตลอดจนการแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 

๓.๔ ทบทวนและสะท้อนการเรียนรู้หลังการปฏิบัติทุกครั้ง  
เพ่ือเข้าใจถึงคุณค่าของการมีสติ สมาธิ ปัญญา ที่มีต่อ 
การดำเนินชีวิต การแก้ปัญหา และการทำการงานต่าง ๆ  
ของตน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓.๕ ประยุกต์ใช้วิธีคิดข้ันสูง ตามแนวอริยสัจ ๔ และวิธีการคิด 
ตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยมีสติ สมาธิเป็นฐาน ผ่านการทำ
โครงงานคุณธรรมเพ่ือแก้ปัญหาตนเอง หมู่คณะ และสังคม 
อย่างเหมาะสมกับวัยและการดำเนินชีวิตในสถานการณ์จริง 

๒. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และสังคม ตลอดถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร         
การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 
 
๒.๑ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  

ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร  
การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก บนพื้นฐานของ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอ่ืนที่ตนนับถือ 

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานเป็นกรอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑. ฝึกเป็นผู้รับฟังด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทในการสื่อสาร 

ทั้งการพูด การเขียน ด้วยความเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืนเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
๑.๑ ฝึกวิธีคิดตามแนวของโยนิโสมนสิการ โดยเน้นการคิด 

อย่างรอบคอบ ปราศจากอคติ ไม่ด่วนสรุป หรือเชื่อข่าวสาร
โดยง่าย 

๑.๒ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อย่างมีวิจารณญาณ
เพ่ือสื่อความหมายได้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  
โดยใช้อย่างบูรณาการ 

๑.๓ ระมัดระวังการใช้คำพูดในการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีสติ  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน และในฐานะเป็นพลเมืองไทย 



๒๖๑ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
 ๑.๔ ฝึกปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธหรือตามหลักศาสนาอ่ืน 

ที่ตนนับถือ เพ่ือแสดงความเคารพ พ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ และ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เคารพการแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่าง หรือความคิดเห็นของผู้น้อย 

๑.๕ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ที่เก่ียวข้องกับการสืบค้นข้อมูล และ
การสื่อสาร เช่น การฝึกตีความจากพุทธประวัติ ชาดก หรือ
ประวัติพระศาสดาในศาสนาอ่ืน หนังสือ วรรณกรรม ข่าว 
บทความเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ ทำความเข้าใจได้ตรงกับ 
ความเป็นจริง และรู้เท่าทัน  

๑.๖ ฝึกสุนทรียสนทนา ฝึกจัดการแสดง หรือนำเสนอผลการตกผลึก
จากการคิดวิเคราะห์ ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือนำไปสู่การสร้างสันติสุขในสังคม 

๑.๗ ทบทวนและสะท้อนการเรียนรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการสื่อสารอย่างมีสติ
ที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และสันติสุข ต่อครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

๑.๘ ประยุกต์ใช้วิธีคิดอย่างแยบคาย ในการรับและสร้าง 
การสื่อสารอย่างมีสติที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และสันติสุข 
ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ในชีวิตประจำวัน 

๒.๒ ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี 
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
การเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 

 

๒. ฝึกปฏิบัติตนและแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคนใกล้ตัว เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
โดยใช้หลักภาวนา ๔ 
๒.๑ ศึกษา ทำความเข้าใจในระบบนิเวศ เห็นความสัมพันธ์ 

และคุณค่าอันนำไปสู่การเกิดความรักและผูกพัน  
เพ่ืออยู่ร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๒ ฝึกการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
และพอเพียง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และชักชวนให้คนรอบข้าง
ปฏิบัติตาม 

๒.๓  ฝึกการใช้เทคโนโลยี อย่างรู้เท่าทันและมีวินัย เห็นคุณ - โทษ 
และทางออกในการเลือกใช้อย่างพอเพียง 

   
 



๒๖๒ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
 ๒.๔ ทำกิจกรรมการเรียนรู ้เช่น การฟัง อ่านนิทาน วรรณกรรม

เยาวชน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยี แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนกันถึงความรักและ
หว่งใยในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และหาวิธีทำงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดผลมากกว่าการทำงานตามลำพัง 

๒.๕ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือในกิจวัตรประจำวัน เช่น   
การแยกขยะ การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ พืช ผักสวนครัว  
ตามแนวทางของอารยเกษตร รวมทั้งแบ่งปันความรู้และ
ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตาม 

๒.๖ ฝึกวินัยในการใช้เทคโนโลยี เช่น การออกแบบวิธีการกำกับเวลา
การใช้ มีสติและสมาธิในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ ไม่วอกแวกหรือหลงใหลไปในเรื่องอ่ืน ๆ  
การใช้เกมเพ่ือฝึกแยกแยะโลกสมมุติและโลกจริง 

๒.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีอิทธิพลในทางบวกต่อบุคคลรอบข้าง
ในการใช้และสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีสติ 
และเป็นกุศล 

๒.๘ ทบทวนและสะท้อนการเรียนรู้หลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าการอยู่ร่วมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
อย่างพอเพียง 

๒.๙ ทำโครงงานคุณธรรมตามแนวพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ  
เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และ
การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๓. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  

ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา สื่อ และสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงิน
ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

๔. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี ่ยวข้อง 
ในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื ่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง  
และส่วนรวม 

   ๒. การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร   

 



๒๖๓ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๓. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  

ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา สื่อ และสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบ 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผน 
การออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

๓.๑ วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย  
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  

๓.๒ ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา  
สื่อ และสารสนเทศของสินค้าและ
บริการ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค 
ในชีวิตประจำวันและกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

๓.๓ วางแผนการออมเงินของตนเอง 
อย่างมีเป้าหมาย  

 
 

- สัมภาษณ์ผู้ปกครองเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ของนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องจ่าย  

- ประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายและ             
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน  

- วางแผนการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่ายของ
ครอบครัว ร่วมกับผู้ปกครอง โดยร่วมตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ
สำหรับครอบครัว จากการอ่านข้อมูลและเลือกสินค้าและบริการ 
ซึ่งพิจารณาจากราคา คุณภาพและมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทันโฆษณา
และไม่ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 

- ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่าย ๆ วิเคราะห์รายจ่าย 
ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 

- วางแผนในการออมของตนเองเพ่ือใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนด 

- ร่วมกันจัด/ ใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือฝึกฝนการวางแผนการเงิน 

๔. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน  
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง 
และส่วนรวม 

๔.๑ จัดลำดับความสำคัญเพ่ือตัดสินใจ
เลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมาย
และการปฏิบัติเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง 
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของ
การใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง และ
ส่วนรวม 

- สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้ของใช้ส่วนตัว ของเล่น ของใช้
สาธารณะ การรับประทานอาหาร ของตนเอง แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกต่อพฤติกรรมของตนเอง วางแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 

- ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย 
การกินอาหาร การประหยัดพลังงาน การใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  

- สำรวจปัญหาการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนและชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ 
หาทางออกร่วมกันเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



๒๖๔ 
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๕. สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการ

ยิ่งใหญ่ต่อชาติไทย วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศ นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้น
โดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำ
ในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต และการเคารพความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อแสดงถึงการเคารพ
สถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย   

๖. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจากการอ่านเรื่อง ดูภาพ หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคคล และสื ่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่างหลากหลาย  
ทางวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗. ตั ้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตที ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  
ทางกายภาพ  ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ในจังหวัด ภูมิภาค 
ที่ตนอาศัยอยู ่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน  
โดยร่วมกันกำหนดแนวทาง วางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดีและ
ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืนที่แสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๕. สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการ
ยิ่งใหญ่ต่อชาติไทย วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ที่แสดงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศ 
นำเสนอเรื่องราวท่ีสืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ 
ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย  
แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่อ
อนาคต และการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย 
ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย    

๕.๑ ใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และน่าเชื่อถือในการสืบค้นเรื่องราว
ของจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ 
และประเทศ เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมา วิถีชีวิต บุคคลในท้องถิ่น 
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่น และพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจโดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

- ตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  
วิถีชีวิต บุคคลในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย ประวัติ
และผลงานของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น เช่น มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด เพราะสาเหตุใด
และมีผลกระทบอย่างไร 

- รวบรวมและใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพ่ือตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล เช่น การศึกษา
จากเอกสาร เรื่องเล่า ตำนานท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ การสัมภาษณ์บุคคลและการออกภาคสนาม ฯลฯ  

   ๓. ประเทศไทยและเพื่อนบ้านของเรา 

 



๒๖๕ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๕.๒ จับประเด็นสำคัญของเรื่องราว  

ลำดับเหตุการณ์ที่แสดงพัฒนาการ 
ทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่อง
จากอดีตถึงปัจจุบัน สรุปและ 
เรียบเรียงประเด็นสำคัญ 

๕.๓ นำเสนอเรื่องราวที่สรุปและเรียบเรียง 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด 
สำนึกท่ีดีต่อท้องถิ่น และชาติไทย  

๕.๔ ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
ที่แสดงถึงความตระหนักของ 
ผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน  
และผลของการกระทำในปัจจุบัน 
ที่มีผลต่ออนาคต 

๕.๕ เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน และท้องถิ่น ในฐานะสมาชิก 
ของชุมชน อย่างเห็นคุณค่าและ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นของไทย 

๕.๖ ร่วมกันอนุรักษ ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ 
ในความเปน็ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๕.๗ ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อ
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของ 
ชาติไทยซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ 
ความเป็นไทย และค่านิยมร่วมกัน
ของสังคม 

- สรุปและเรียบเรียงประเด็นสำคัญเพ่ือตอบคำถามที่ตั้งไว้  
โดยระบุแหล่งข้อมูลและหลักฐานที่นำมาใช้ในการศึกษา 

- นำเสนอข้อมูลที่ศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่อง   
การจัดนิทรรศการ การเขียนรายงาน การเขียนแผนผัง แผนภาพ
กราฟฟิก การนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล   

- สะทอ้นความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวบุคคล  
ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 

- ปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
อย่างภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกของชุมชนและไม่สร้าง 
ความเสื่อมเสียแก่ชุมชน 

- สืบค้น อธิบายและวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

- อธิบายคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายระหว่าง 
กลุ่มคนในสังคมไทย 

- อ่าน ฟังข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในโลกจริงและโลกเสมือน  
ที่เก่ียวข้องกับการไม่เคารพความแตกต่างหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ผลเสียที่เกิดขึ้น  

- ฝึกการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชังระหว่างกัน ทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือน 

- เสนอวิธีการแสดงออกในชีวิตประจำวันถึงการเคารพ 
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- สัมภาษณ์บุคคลในชุมชนเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เรียบเรียง นำเสนอ  
แสดงความคิด ความรู้สึก  

- ลงมือทำกิจกรรมหรือใช้มรดกทางภูมิปัญญา ในชีวิตประจำวัน 
ตามวัย  

- การทัศนศึกษาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 
- เขียนข้อความเชิญชวน ร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม  

หรือใช้ และรักษามรดกทางภูมิปัญญา 
- การทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัว 

เพ่ือน บุคคลในชุมชนและท้องถิ่น 
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน 

และท้องถิ่น 
- การทำกิจกรรมเก่ียวกับวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน บุคคล 
ในโรงเรียน และชุมชน 

 



๒๖๖ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

 

- อ่าน และฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันหลักและสัญลักษณ์ 
ของชาติไทย ตลอดจนถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึก 
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ 

- วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีผลต่อความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ 

๖. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากการอ่านเรื่อง ดูภาพ หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล และสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

๖.๑ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของ
วัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
จากการอ่านเรื่อง ดูภาพ หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล  

๖.๒ สื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือน
อย่างเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

- สืบค้น อธิบายและสรุปลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมรากของไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อาหาร ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  

- อ่าน ฟังข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในโลกจริงและโลกเสมือน 
ที่เก่ียวข้องกับการไม่เคารพความแตกต่างหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ผลเสียที่เกิดขึ้น 

- ฝึกการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชังระหว่างกัน ทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือน  

๗. ตั้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนนิชีวิตที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพ 
จากดาวเทียม เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับ
ภัยพิบัติในชุมชนโดยร่วมกันกำหนดแนวทาง วางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น 
และอธิบายผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่แสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต   

๗.๑ ตั้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิต 
ที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   

๗.๒ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติในจังหวัด ภูมิภาคที่ตน
อาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้
แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทียม  

- ใช้แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม
ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ 
และประเทศไทย 

- วิเคราะห์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย 

- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรับมือ ป้องกันและ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต 

 
 



๒๖๗ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๗.๓ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน 
โดยร่วมกันกำหนดแนวทาง วางแผน
ขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผล 
ที่เลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดี
และผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน ที่แสดงถึงความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
กับการดำเนินชีวิต 

- นำเสนอโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และดำเนินการร่วมกับ
เพ่ือน บุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้สำเร็จผล 

- ใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำคนในครอบครัวและผู้อื่นในการดำเนินชีวิต
ที่คำนึงถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเดินทาง การซื้อสินค้า
และบริการ การประกอบอาหาร การทิ้งขยะและกำจัดของเสีย 
การลดปริมาณขยะมูลฝอย การลดการใช้พลาสติก  

- ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการติดตามและคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง และปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภัยพิบัติ 
ในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศ 

- วางแผนการรับมือ ป้องกันภัยพิบัติท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
ที่ตนอาศัย และแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน 

- ร่วมกับคนในครอบครัวในการรับมือ ป้องกันภัยพิบัติที่มีโอกาส
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่ตนอาศัย และแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๘. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปกป้อง 
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา 
และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื ่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 
โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม   

๙. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือรับมือ ป้องกัน
และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและ
ยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ชุมชน ตามกำลังของตน    

 

 

 

 

   ๔. การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   

 

 



๒๖๘ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๘. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพื่อน 
ทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ  
ของตนให้กับผู้อ่ืนตามความเหมาะสม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม    

๘.๑ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา และ 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
ชื่นชมการทำความดีของบุคคล 
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

 

- ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา เช่น กติกา 
ในการเรียนหนังสือ การใช้สถานที่สาธารณะ การเล่นเกม  
การใช้เวลาว่าง  

- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
และศึกษานอกสถานที่เพ่ือฝึกฝนการปฏิบัติตนตามระเบียบ  
กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น  

- ยกตวัอย่างการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
วิเคราะห์ผลจากการทำความดี และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ของนักเรียน 

- ปฏิบัติตามกฎ กติกาของชุนชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ชีวิตของนักเรียน เช่น หากนักเรียนเดินข้ามถนน  
ขี่จักรยาน ให้ปฏิบัติตามกฎกติกาใช้ถนนให้ปลอดภัย  
ไม่ทำให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน  

๘.๒ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ทำได้โดย 
- ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผู้อ่ืน  
- เคารพในความหลากหลายของ

บุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพ่ือนทาง
ร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์
ทางสังคม (Social bullying)   

- ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่น 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนโดยใช้อคติ 
แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตน 
ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย  
- รับรู้และประเมินสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของตนเองและผู้อ่ืน

ที่มีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
- นำเสนอแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจาก 

การละเมิดสิทธิเด็ก 
- ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิเด็ก 
- กำหนดสถานการณ์ท่ีเป็นชีวิตจริง หรือใกล้เคียงชีวิตจริงของ

นักเรียน ในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเพ่ือน และ
บุคคลอื่นในชุมชนและท้องถิ่น เช่น การเล่น การทำงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ กับเพ่ือนและบุคคลอื่น การแสดงออกทางกาย 
วาจาและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

- ฝึกฝนการสื่อสารที่ยอมรับความแตกต่างทางความสนใจ ความคิด 
ความสามารถ การปฏิบัติตน และลักษณะทางกายภาพของบุคคลอ่ืน
ที่แตกต่างกัน และไม่สร้างความเกลียดชัง  

- สะท้อนความคิด ความรู้สึก และวิเคราะห์ผลจากการแสดงออก 
ทางกาย วาจาและความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่นที่มีและไม่มี
ความเคารพความแตกต่างหลากหลาย ให้เกียรติ การเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (Empathy) การช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  



๒๖๙ 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
  การไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนโดยใช้อคติ การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ  

ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 
- แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงสถานการณ์จริง 

เพ่ือฝึกฝนการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
๙.  ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรับมือ 

ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือ 
ความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นและยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่า
เป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน   
๙.๑ ติดตามข่าวสารและตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม  
เพ่ือรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหา 
ในการดำเนินชีวิต และร่วมกัน 
หาทางออกกับผู้เกี่ยวข้อง 
ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
และยอมรับผลจากการตัดสินใจ
ร่วมกัน   

๙.๒ ฝึกการปฏิเสธและไม่ร่วมการกระทำ
ที่เป็นโทษต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 

๙.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร 
ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ชุมชน ตามกำลังของตน   

 

- ทำกิจกรรมกลุ่ม กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม  
ตามความถนัดของแต่ละคน แบ่งงานตามความสามารถ             
ร่วมกันพัฒนาตนเองและเพ่ือน ช่วยเหลือกันในกลุ่ม 
จนประสบความสำเร็จร่วมกัน 

- เลือกหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน เลือกตัวแทน 
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน โรงเรียน ด้วยการอภิปราย
ความเหมาะสม และยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุผล 

- ประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมของห้อง  
หรืองานโรงเรียน เช่น งานวันปีใหม่ งานวันเด็ก งานแสดงละครห้อง 
งานนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคม 
เลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

- วิเคราะห์ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
- มีส่วนร่วมในรับมือ ป้องกัน แก้ปัญหาในโรงเรียนและชุมชน 

ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น 
- ระบุสาเหตุและจัดลำดับสาเหตุของปัญหาตามความสำคัญ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนการทำงานร่วมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ตัดสินใจ เพ่ือดำเนินการแก้ปัญหา 
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกัน และสะท้อนผล 
ของการแก้ไขปัญหา เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ 

- จัดสถานการณ์ หรือกำหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย 
ของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง 

- จัดสถานการณ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินใจร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในโรงเรียนหรือชุมชนที่เหมาะสม
ตามวัย วิเคราะห์ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม 

 

 



๒๗๐ 
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑๐. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม ประเมิน 

ความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีมารยาท   
เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 
๑๐. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม ประเมิน

ความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สรา้งและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีมารยาท  
เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อ่ืนและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

๑๐.๑ ออกแบบช่วงเวลาในการใช้สื่อ 
หรือสารสนเทศดิจิทัล  
ในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งโลกความจริง
และโลกเสมือนอย่างสมดุล  
เพ่ือสุขภาวะกายและจิตของตน  

 

- รวบรวมข้อมูลช่วงเวลาการใช้สื่อหรือสารสนเทศดิจิทัล 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลรอบข้าง 
วิเคราะห์แล้วนำไปสู่การปรับปรุงช่วงเวลา ลักษณะของการใช้สื่อ
ของตนเองอย่างเหมาะสม  

- ศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สร้าง และผลิตสื่อสารสนเทศ  
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึน เพ่ือคัดสรร 
แนวทางท่ีดีมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของตนเองในการใช้ สร้าง และ
ผลิตสื่อสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

๑๐.๒ เรียนรู้กลไกเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์  
ข้อดี ข้อเสีย แล้วนำมาในการสร้าง
หรือส่งต่อข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  

- ฝึกวิเคราะห์ข่าว โฆษณา และสารสนเทศในด้านเทคนิคหรือกลวิธี
ในการประกอบสร้างสื่อ วัตถุประสงค์ของสื่อ วิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเองและสังคม 

- ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือออกแบบ 
สร้าง และเผยแพร่ผลงานที่ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
ให้ข้อมูลความรู้ นำเสนอความคิดเห็น รณรงค์หรือเชิญชวน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น 
เพ่ือให้ได้แนวทาง กลวิธี หรือเครื่องมือ มาปรับใช้ในการเรียนรู้
วิชาอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพมากข้ึน     

 

   5. รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรอืนและการประกอบการ   
 การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการเป็นสมรรถนะที่ต้องได้รับการสร้างเสริมและลงมือปฏิบตัิ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย เป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพด้วยความมั่นใจ  
 กลุ ่มสาระการเรียนรู้นี ้มีสรรมถนะเฉพาะ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ 
ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู ้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและกระตือรือร้น โดยคำนึงถึง  
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก ๒) ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือ
ต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคม  
ในการทำงาน 3) ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือสร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง  
และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  การเป็นผู้ประกอบการที่ดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ และ ๔) ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงาน
และเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสีย
ต่อตนเองและส่วนรวม สมรรถนะเฉพาะทั้ง ๔ สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก 
ทั้ง ๖ สมรรถนะและบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น ๓ ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของช่วงชั้นนี้ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ ทั้ง ๓ ข้อ เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่ต้อง
คำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว 
จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงชั้นที่ ๒ เป็นการเรียนรู้ที่ มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงชั้นที่ ๑ ที่บูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  
 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะเฉพาะของการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
จากการเรียนรู ้ การฝึกปฏิบัติ การลงมือทำด้วยตนเองและการสะท้อนผลการเรียนรู ้ในรูปแบบต่าง  ๆ  
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รวมทั้งผลงานอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
ไปพร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานบ้าน การทำงาน และการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีทักษะทางสังคม 
 จุดเน้นการพัฒนา 
 การสอนการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงชั้นที่ ๒ เป็นการพัฒนาสมรรถนะผ่านการเรียนรู้
หลักการ ขั้นตอน การฝึกปฏิบัติ การลงมือทำ ทั้งการทำงานบ้าน การทำงาน และการประกอบการ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
 การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๒ ไดใ้ห้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมและเข้มข้นมากยิ่งข้ึนต่อเนื่อง
จากการจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๑ โดยในช่วงชั้นนี้ ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้เรียนยังสามารถบอกความสนใจของตนเองได้ ครูจึงควรจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในส่วนขององค์ความรู้และทักษะตามหลักสูตร
และตามความสนใจ เน้นการลงมือทำ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอด  
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การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ความรู ้ ความเข้าใจ และการมีทักษะการจัดการในครัวเร ือนและผู ้ประกอบการในช่วงช ั ้นนี้   

เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว และผู้อ่ืน โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้และประยุกต์ใช้ในการดูแลทำงานบ้าน 
การทำงาน และการประกอบการได้อย่างถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงกับบริบท สถานการณ์และการนำไปใช้ 
ในชีวิตจริง โดยผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาหรือฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องแคล่ว มั่นใจ 
ในการทำงาน ต่อยอดสร้างสิ่งต่าง ๆ ตามความสนใจและเกิดประโยชน์ 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 การเรียนรู ้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงชั ้นที ่ ๒ นี ้ ผู้เร ียนจะได้เรียนรู้                                          
ผ่านการรับ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติในและนอกห้องเรียน  เพื่อให้
สามารถทำงานบ้าน ทำงานต่าง ๆ และการประกอบการได้ถูกต้อง เหมาะสม ซึ ่งการเรียนรู ้การจัดการ 
ในครัวเรือนและการประกอบการ นอกจากจัดให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและบริบทความพร้อม 
ต่าง ๆ แล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น  
  กิจกรรมแนะแนว การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักอาชีพที่หลากหลาย ทั้งอาชีพในท้องถิ่น 
อาชีพต่าง ๆ และอาชีพที ่สนใจ การสำรวจความสนใจในอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพูดคุยสนทนา  
การแลกเปลี่ยน การทำแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่เก่ียวข้องกับการทำงาน 
  ภาษาไทย ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อนำเสนอสินค้าอย่างหลากหลาย ทั้งการพูดและการเขียน 
การติดต่อประสานงาน เพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ขาย การติดต่อขอยืมวัสดุ 
  คณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เรื ่อง การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กำไร ขาดทุน ร้อยละ  
การชั่ง ตวง วัดสารในชีวิตประจำวัน 
  ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ข้อความบนฉลากแนะนำผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใช้อุปกรณ์ การสื่อสาร 
ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
  ศิลปะ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางศิลปะ ในการดูแลรักษาจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบให้น่าอยู่ 
ออกแบบสินค้าและบริการให้น่าสนใจ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้เกี ่ยวกับโภชนาการ การดูแลตนเองและผู้อ่ืน 
เมื ่อเจ ็บป่วยอย่างปลอดภัย รวมทั ้งการปฐมพยาบาลที ่อาจเกิดขึ ้นจากการทำงานบ้าน การทำงาน  
และการประกอบการ 
  สังคมศึกษา นำความรู ้เร ื ่องสินค้าและบริการ การทำบัญชีครัวเรือนการเลือกซื ้อส ินค้า 
อย่างรู้เท่าทันโฆษณา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงมาประยุกต์ใช้   
  วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ/ เทคโนโลยีดิจิทัล นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและการผลิตสินค้าและบริการตามความสนใจ  
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  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน รวมถึงแบ่งเบาภาระ

ผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและกระตือรือร้น โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง     
3. การสื่อสาร       
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก
ของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง     
3. การสื่อสาร       
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือสร้างรายได้ 
ตามความสนใจของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ 

 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง     
3. การสื่อสาร       
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึง
ผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม 

 

๑. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง     
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๒ 

๑. ดูแลบ้านและความเป็นอยู ่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู ้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ  
กระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน นำไปสู่การวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง 
เหตุและผลของวิธีทำงานแบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสม
กับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อน
และผู้อื่นตามหน้าที่และบทบาท ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
โดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 
ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง ตรวจสอบแก้ไข 
และปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุง่มั่น ซื่อสัตย์ ประณีต 
กล้าแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีม
ที่แตกต่างกัน ร่วมกันแก้ไขความขัดแย้ง มีทักษะทางสังคมในการทำงาน   

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง และมีเจตคติที ่ดี 
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที ่ดี  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ
ด้วยตนเอง หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อ่ืน 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๑. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ 

กระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน นำไปสู่การวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง
เหตุและผลของวิธีทำงานแบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวมโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ 

กระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน นำไปสู่การวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง 
เหตุและผลของวิธีทำงานแบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวมโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก  

 
ดูแลบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
ด้วยความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและ
มุ่งมั่นในการทำงาน นำไปสู่การวางแผน
และลงมือทำงานอย่างเป็นระบบ 
โดยคำนึงถึงเหตุและผลของวิธีทำงาน
แบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและ
เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ 
ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสีย 
ต่อตนเองและส่วนรวม โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดี
เป็นหลัก  
 

ดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน  
1. สำรวจสถานที่ต่าง ๆ และสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน

เกี่ยวกับบริเวณที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ 
บันทึกและวิเคราะห์สาเหตุ  

2. ผู้เรียนอาสา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ให้สะอาดและเป็นระเบียบ โดยวิเคราะห์ปัญหาที่พบจาก 
การสำรวจเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ  

    2.1 สถานที่ที่ผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้
ด้วยตนเอง เช่น กองวัสดุก่อสร้างที่อยู่ด้านหลังโรงเรียน 
เครื่องเล่นสนามที่ชำรุด ฯลฯ และหาแนวทาง 
ในการประสานงานช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง 

    2.2 สถานที่ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ 
ด้วยตนเอง เช่น สวนหย่อมในโรงเรียนที่ถูกท้ิงร้าง  
ห้องน้ำท่ีไม่สะอาด ฯลฯ และศึกษาแนวทาง 
การดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการใช้ ดูแลรักษา 
และจัดเก็บอุปกรณ์   

3. ร่วมกันวางแผนและร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการทำงาน อุปกรณ์
และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือจัดบริเวณโรงเรียนให้สะอาดและเป็นระเบียบโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก  

4. ลงมือจัดบริเวณโรงเรียนตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบและแก้ไข
ให้ได้ตามเป้าหมาย   
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. สัมภาษณ์ความคิดเห็น ความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติของผู้เรียนในการดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ 
และนำคำแนะนำเพ่ิมเติมที่ได้มาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

6. สรุปการดำเนินการ เสนอเป็นแนวทางหรือกิจกรรมที่นำไปสู่
การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เช่น ร่วมกันพิจารณาแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดของโรงเรียน โดยผู้เรียน 
เป็นผู้วางแผนและออกแบบกิจกรรม ลงมือทำกิจกรรม 
ด้วยความรับผิดชอบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เน้นความปลอดภัย
และสุขอนามัยของผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการรักษา 
ความสะอาดมากกว่าการแก้ไขความสกปรก 

7. สะท้อนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ควรพัฒนา 
ความภาคภูมิใจของตนเองจากการทำกิจกรรม  

ดูแลรักษาสถานที่ต่าง ๆ ของบ้าน 
1. ดำเนินการในลักษณะเดียวกับข้อ 1 - 7 เรื่องการดูแลรักษา

สถานทีต่่าง ๆ ของโรงเรียน อาจเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) สำรวจพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในและนอกบ้าน

บันทึกการจัดหมวดหมู่  
2) สำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชำรุด วางแผนร่วมกับครอบครัว 

ในการซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  
3) ฝึกทำงานบ้านร่วมกันกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการทำงานบ้านของสมาชิกในกลุ่ม 
4) ฝึกทำงานบ้านร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอเป็นนิสัย 

โดยใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า คำนึงถึงค่าใช้จ่าย เช่น ซัก ตาก รีดผ้า พับผ้า ล้างจาน 
การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม 
รอบบ้าน การจัดโต๊ะอาหารและการประกอบอาหารอย่างง่าย 
การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ฯลฯ พร้อมทั้งบันทึก
ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง 

5) ดูแลรักษาและรับผิดชอบของใช้ส่วนตัว เช่น การจัดตู้เสื้อผ้า 
โต๊ะเขียนหนังสือ กระเป๋าผู้เรียน การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 
ฯลฯ 

6) ประสานงานกับผู้ปกครอง เพ่ือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
การทำงานบ้านให้กับผู้เรียน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ 
งานบ้าน ตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในประเมินการทำงานบ้านของผู้เรียน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 
สังเกตความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน
ด้วยความใส่ใจ อาสาแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง และดูแลช่วยเหลือ 
ตามกำลังของตน ด้วยความรับผิดชอบ 
กระตือรือร้นและคำนึงถึงผลที่เกิด 
ต่อตนเองและสมาชิกอ่ืนในบ้าน 

ดูแลความเป็นอยู่สมาชิกในบ้าน 
1. สังเกตความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน วิเคราะห์ตนเอง และ

อาสาทำในสิ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในบ้าน 
เช่น จัดสำรับอาหารให้ญาติผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ดูแลสมาชิก
ภายในบ้านเมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

2. ศึกษาความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสมาชิกในบ้านจากการวิเคราะห์
ตนเองไว้ เช่น  

    - จัดสำรับอาหารให้ญาติผู้ใหญ่ ต้องศึกษาความรู้เรื่องอาหาร 
ที่เหมาะสมกับวัยและภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ฯลฯ  

    - เล่นกับน้องต้องศึกษาความรู้เรื่องการเล่นที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับวัยของน้อง ของเล่นที่ไม่เป็นอันตราย ฯลฯ       

    - ดูแลสมาชิกในบ้านเมื่อเจ็บป่วย ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับ 
การดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วยสอดคล้องกับความเจ็บป่วยนั้น ฯลฯ 
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบความรู้จากการศึกษา 
ให้ถูกต้องแม่นยำก่อนนำไปปฏิบัติจริง 

3. วางแผนการดูแลสมาชิกในบ้าน อาจดำเนินการ ดังนี้ 
    3.1 วางแผนร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทาง

บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
    3.2 กรณีท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ดูแลสมาชิกในบ้าน  

แต่ยังมีความไม่เข้าใจหรือไม่ม่ันใจ ควรมีการแนะนำและ
เติมเต็มจากครู หรือผู้ที่มีความรู้ เพื่อปรับปรุงแผน 
การดูแลสมาชิกบ้านให้สามารถปฏิบัติได้ 

4. ดูแลสมาชิกในบ้านตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน 
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท และ
กาลเทศะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก  

5. ประเมินผลการปฏิบัติโดยตนเอง ผู้ปกครอง ผู้ได้รับการดูแล 
และผู้ที่เก่ียวข้อง สะท้อนความคิด ความรู้สึกสิ่งที่ทำได้ดี  
สิ่งที่ควรพัฒนาความภาคภูมิใจของตนเองจากการดูแลสมาชิก
ในครอบครัว  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อน

และผู้อื่นตามหน้าที่และบทบาท ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
โดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง ตรวจสอบ
แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุง่มั่น ซื่อสัตย์ 
ประณีต กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความสามารถ
ของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน ร่วมกันแก้ไขความขัดแย้ง มีทักษะทางสังคมในการทำงาน   

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อน

และผู้อื่นตามหน้าที่และบทบาท ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
โดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง 
ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 
มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจและ
ยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน ร่วมกันแก้ไขความขัดแย้ง มีทักษะทางสังคม 
ในการทำงาน 

 
ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงาน
ทีแ่ปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิม
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยกำหนด
เป้าหมายที่เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการวางแผนการทำงาน 
ทีค่ำนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลัก  
ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร 
พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า
และพอเพียง ตรวจสอบแก้ไขและ
ปรับปรุงการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต 
 

ทำงานอย่างเป็นระบบ 
1. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีต้องใช้กระบวนการทำงานอย่าง

เป็นระบบจึงประสบความสำเร็จ อภิปราย สรุปขั้นตอนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ 
และแก้ไขปรับปรุง 
ตัวอย่างกิจกรรม เล่นเกมแข่งกันสร้างบ้านจากวัสดุใกล้ตัว  
เช่น ไม้ไอศกรีม ทางมะพร้าว   
- ขั้นวางแผน วางแผนการสร้างบ้าน 
- ขั้นลงมือทำ ลงมือสร้างบ้าน 
- ขั้นตรวจสอบ ตรวจสอบว่าบ้านเป็นไปตามท่ีต้องการหรือไม่ 
- ขั้นแก้ไขและปรับปรุง แก้ไขและปรับปรุงบ้านให้สมบูรณ์

ตามท่ีต้องการ 
2. ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐาน

ในการทำงานอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง ดังนี้ 
    2.1 ให้วางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้

อย่างสมเหตุผลและครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็น   
    2.2 ลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึง

การใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า
และพอเพียง โดยตั้งใจทำงานให้ต่อเนื่องและแล้วเสร็จ 
ตามแผนที่วางไว้ 

    2.3 ตรวจสอบงานที่ทำ พิจารณาสิ่งที่ควรปรับปรุงและแก้ไข 
    2.4 แก้ไขและปรับปรุงงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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 3. จัดกิจกรรมให้ทำงานอย่างเป็นระบบ ตามความสนใจหลาย ๆ

กิจกรรม เพ่ือให้ทำงานอย่างเป็นระบบได้คล่องแคล่ว และ
ชำนาญ ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของครูตามความ
เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง 

 4. สะท้อนคิด ผลการทำงาน ข้อดี ข้อจำกัด ประโยชน์ของ 
การทำงานอย่างเป็นระบบ แนวทางการนำการทำงาน 
อย่างเป็นระบบไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน 

 สร้างงานที่แปลกใหม่และต่อยอดจากของเดิม 
1. จัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ต่อยอดจากงาน 

ที่ทำไว้เดิมหรือสร้างสรรค์งานที่แปลกใหม่ โดยทำงานอย่าง 
เป็นระบบให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน  

2. เปิดเวทีให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก
ของเดิมในรูปแบบที่หลากหลายต่อผู้สนใจทั้งในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอก   

 
ทำงานรว่มกับเพ่ือน หรือผู้อื่นตามหน้าที่
และบทบาท กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเองอย่างเหมาะสมยอมรับ
ความคิดเห็นและความสามารถของ
สมาชิกทีมที่แตกต่างกัน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้ง มีทักษะ 
ทางสังคมในการทำงาน 
 
 
 

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
1. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีต้องใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม

ร่วมกับผู้อ่ืนจึงประสบความสำเร็จ อภิปราย สรุปขั้นตอน 
การทำงานเป็นทีม ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลงมือทำ ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุง
การทำงาน ประเมินและสรุปผลการทำงาน  

2. ฝึกการทำงานเป็นทีม เพ่ือให้เข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการทำงานเป็นทีมที่ถูกต้อง ดังนี้ 

    2.1 กำหนดเป้าหมาย สร้างความเข้าใจร่วมกัน รับฟัง 
ความคิดเห็นของสมาชิกทีม บันทึกเป้าหมายการทำงาน
เพ่ือให้มีความชัดเจนและใช้ในการอ้างอิงได้ 

    2.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นำจุดเด่นหรือความสามารถ
ของสมาชิกในทีมมาพิจารณาในการกำหนดบทบาทหน้าที่
อย่างเข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีม 
ที่แตกต่างกัน เชื่อมโยงหน้าที่ของตนเองกับเป้าหมาย 
ของทีม  

    2.3 ลงมือทำตามเป้าหมาย แผนงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่กำหนดไว้เบื้องต้นอย่างเป็นลำดับขั้น กล้าแสดง 
ความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและเหมาะสม 
สนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีม เพ่ิมเติมความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงาน 
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
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 2.4 ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงการทำงาน สมาชิก

รายงานผลการทำงานเทียบเคียงกับแผนงานที่กำหนดไว้ 
หากไม่เป็นไปตามแผนต้องมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
การทำงาน อาจต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้
บรรลุแผนงานหรือเป้าหมาย 

2.5 ประเมินและสรุปผลการทำงาน หลังจากดำเนินงาน 
เสร็จสิ้นแล้ว จัดให้มีการประเมินผลงานตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ ประเมินการทำงานของตนเอง และสมาชิกทีม 
สรุปผลเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป 

3. จัดกิจกรรมให้ทำงานเป็นทีม ตามความสนใจหลาย ๆ กิจกรรม 
เพ่ือให้ทำงานเป็นทีมได้คล่องแคล่ว และชำนาญ ภายใต้การดูแล
และคำแนะนำของครูตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

4. สะท้อนคิด ผลการทำงาน ข้อดี ข้อจำกัด ประโยชน์ของ 
การทำงานเป็นทีม แนวทางการนำการทำงานเป็นทีมไปใช้ 
ในการเรียนและชีวิตประจำวัน 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง และมีเจตคติที่ดี 

ต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที ่ดี  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการอย่าง 
เป็นระบบด้วยตนเอง หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อ่ืน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง และมีเจตคติที่ดี 

ต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ 
อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อ่ืน 

 
 
สำรวจความสนใจของตนเองเกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ จากการศึกษาข้อมูล 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล
หลากหลาย เกี่ยวกับลักษณะงาน  
และความรับผิดชอบของแต่ละอาชีพ
โดยพิจารณาลักษณะนิสัยและ
ความสามารถของตนเอง  

สำรวจความสนใจของตนเองเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริม
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  
เรียนรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ  
- ศึกษาจากสถานที่จริง หรือจากสื่อการเรียนรู้  
- สนทนาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนและครู เกี่ยวกับความสนใจ 

โดยหาข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ปัจจุบันของความสนใจนั้น ฯลฯ 
- อภิปรายต่อยอดความสนใจของตนเองไปสู่การสร้างรายได้     
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 ตัวอย่างที่ 1 สนใจกีฬา  

ผู้เรียนเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาที่สนใจ 
เพ่ือนและครูพูดคุย ซักถาม ให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น 
ในเรื่องกีฬาที่ตนเองสนใจ จนได้เป้าหมายว่าต้องการเป็นนักกีฬา
หรือต้องการประกอบอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นผู้จัดการทีมกีฬา 
ผู้ออกแบบเสื้อผ้านักกีฬา  
ตัวอย่างที่ 2 สนใจทำอาหารหรือขนม  

ผู้เรียนเล่าถึงอาหารหรือขนมประเภทต่าง ๆ  
ที่ตนเองชอบ อาจเล่าถึงความต้องการทำอาหารหรือขนม  
หรืออาจเล่าถึงประสบการณ์การทำอาหารหรือขนม เพ่ือนและครู
พูดคุย ซักถาม ผู้เรียนต่อยอดความคิด จนตนเองชัดเจนในเป้าหมาย
ว่าอยากทำอาหารหรือขนม ชนิดใดขายที่โรงเรียน หรือขายออนไลน์ 
หรืออยากคิดสูตรอาหารหรือขนมที่แปลกใหม่  
ตัวอย่างที่ 3 สนใจอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม 

ผู้เรียนเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เกษตรกรรมที่สนใจ เพ่ือนและครูพูดคุย ซักถาม ให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดท่ีชัดเจนขึ้นในเรื่องเกษตรกรรมที่ตนเองสนใจ จนได้
เป้าหมายว่าต้องการทำเกษตรกรรมหรือต้องการประกอบอาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงปลาดุก แปรรูปกล้วย ขายผลไม้ 
สำรวจและพัฒนาตนเองสู่อาชีพท่ีเป็นเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลในอาชีพที่สนใจ ด้านลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 

ทักษะทีเ่กี่ยวข้อง คุณลักษณะที่จำเป็นของผู้ประกอบอาชีพ 
เช่น คุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพพยาบาล ต้องมีความชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ฯลฯ 

2. พิจารณาลักษณะนิสัย ความสามารถของตนเองทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมทั้งความพร้อมด้านต่าง ๆ 
ของตนเองที่เก่ียวข้องกับอาชีพที่เป็นเป้าหมาย 

 
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพการเป็น 
ผู้ประกอบเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ 
ด้วยตนเองตามความสนใจและบริบท
พ้ืนที่หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อื่น  
โดยวิเคราะห์แนวทางและโอกาส 
ในการสร้างรายได้ ด้วยการประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 
1. ศึกษาความรู้เบื้องต้น 

1.1 ทิศทาง แนวโน้ม ของอาชีพที่ตนเองสนใจ และเกี่ยวข้อง 
ความสนใจ ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ
เป็นสำคัญ  เช่น ลูกค้าต้องการอาหารหรือขนมที่ดีต่อสุขภาพ 
ดังนั้น ผู้ผลิตต้องหาวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพมาผลิตอาหาร
หรือขนม จึงจะได้รับความสนใจจากลูกค้า โดยต้องคำนึงถึง
หลักคุณธรรมของการประกอบการที่ดี 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 1.2 สำรวจตลาดและโอกาสการแข่งขันเพ่ือให้สามารถขาย

สินค้าและบริการได้ เช่น  
- สำรวจจำนวนผู้ขายอาหารหรือขนมที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน 

หากมีผู้ผลิตอาหารหรือขนม ขายหลายร้าน ต้องหาหนทาง
ให้อาหารหรือขนมของตนเองได้รับความสนใจจากลูกค้า
มากกว่า 

- สำรวจสถานที่จำหน่าย หรือเป็นช่องทางจัดจำหน่าย
แบบออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

1.3 การคำนวณต้นทุน  
- ค่าวัตถุดิบ เช่น แป้งทำขนม น้ำตาล ข้าวสาร  

เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป  

เช่น กระดาษรองอบอาหารหรือขนม บรรจุภัณฑ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้หลายครั้ง  

เช่น หม้อทำขนม จอบ เสียม ควรพิจารณาคำนวนต้นทุน
ค่าเสื่อมราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นด้วย 

- ค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าเช่า 
ค่าแรง ค่าพัฒนาอบรมเรียนรูเ้พ่ิมเติม รวมทั้งค่าเสียโอกาส 
(ต้นทุนมูลค่า ผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียไป 
ในการเลือกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ผลตอบแทนใด ๆ ที่จะได้รับ หากทำกิจกรรมอย่างอ่ืน 
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า) 

1.4 เทคโนโลยี แฟลตฟอร์ม (plat form) หรือแอปพลิเคชัน 
(application) ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการผลิตสินค้าและบริการ  

รวมทั้งเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต และดูแลผลผลิต 
เช่น ปุ๋ยสูตรใหม่ การใช้โดรนในการดูแลผลผลิต 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ เช่น การทำบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

- เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการขาย เช่น social media 
และการสร้าง Website 

1.5 การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการขายสินค้าและบริการ โดยไม่ขาดทุน ซึ่งจัดเป็น 
การประกอบธุรกิจที่ทำได้จริง  

1.6 การเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผลิตและจำหน่ายสนิค้าบริการอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้และคุณธรรม  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 2. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเบื้องต้น 

2.1 ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการผลิตสินค้าและบริการ 
ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า โดยทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย คำนวณต้นทุนให้พอเหมาะ สามารถ
ประกอบธุรกิจได้จริง ไม่ขาดทุน รวมทั้งเป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ 
โดยนำเสนอจุดเด่นดว้ยวิธีการที่หลากหลายในการโน้มน้าวใจ
ลูกค้าให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าและบริการ เช่น พูดโฆษณา 
แจกโบรชัวร์ ทำป้ายโฆษณา แจกตัวอย่างสินค้า ฯลฯ   

3. ขายสินค้าบริการ 
3.1 วางแผนการผลิต/ ดำเนินการ กำหนดสถานที่ อุปกรณ์ 

หรือวัตถุดิบที่ต้องใช้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและ
บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำบัญชีรายจ่าย 
คำนวณต้นทุนให้พอเหมาะ กำหนดราคาสินค้าให้ไม่ขาดทุน
และได้กำไรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
- การเป็นนักกีฬา อาจวางแผนนำตัวเองเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในรายการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทำบัญชีคำนวณต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
ผลตอบแทนที่จะได้ซึ่งอาจไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เหรียญรางวัล 
ประสบการณ์ หรือการเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอล  

- ผู้จัดการทีมกีฬา อาจวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างห้องเรียน หรือชั้นเรียน โดยกำหนดสนาม  
การจัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน ทำบัญชี
รายการที่ต้องจัดซื้อหรือยืมที่มีค่าใช้จ่าย คำนวณต้นทุน
เพ่ือจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

- การผลิตอาหารหรือขนม กำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และ
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารหรือขนม ให้ตรงความต้องการ
ของลูกค้า และมีความน่าสนใจมากกว่าคู่แข่ง ทำบัญชี
รายจ่าย ทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม กำหนด
ราคาขายที่สมเหตุสมผล และลูกค้าเข้าถึงได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 - การทำเกษตรกรรม อาจวางแผนชนิดของพืชที่ปลูก  

ให้ตรงกับความพร้อมและสภาพภูมิอากาศ กำหนด
สถานที่ อุปกรณใ์นการปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว  
การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การใช้เทคโนโลยี ทำบัญชี
รายจ่าย ทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม 
กำหนดราคาขายที่สมเหตุสมผล และลูกค้าเข้าถึงได้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2 ลงมือผลิต/ ดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้ อาจมีการปรับเปลี่ยน 
หรือยืดหยุ่นแผนตามสถานการณ์/ ปัจจัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
บันทึกปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นระหว่างการผลิต 
และแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้ง 
ข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการลงมือผลิต/ ดำเนินการ 

3.3 ลงมือขายสินค้าและบริการ 
          3.3.1 นำเสนอสินคา้และบริการให้ลูกค้าสนใจ  

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
          3.3.2 ลงมือขายสินค้าและบริการตามราคาท่ีตั้งไว้  

บันทึกรายรับ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการขาย และแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ 
ในการแก้ปัญหา รวมทั้งข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
จากการขายสินค้าและบริการ 

3.4 สรุปการขายสินค้าและบริการ 
3.4.1 ทำบัญชสีรุป รายรับ-รายจ่าย เพ่ือสรุปผลประกอบการ 

แสดงกำไรหรือขาดทุน จากการขายสินค้าและบริการ  
3.4.2 สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

การวางแผน การผลิต และการขาย รวมทั้ง
แนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา  
และข้อค้นพบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

           3.4.3 การจัดการและเรียนรู้จากความสำเร็จ 
และความล้มเหลว โดยอาจวิเคราะห์จากประเด็น
ตัวอย่าง เช่น 
  ด้านผลิตภัณฑ์  

สินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้ใช้หรือไม่  
ดีจริงหรือไม่ คู่แข่งทำได้ดีกว่า เป็นสินค้าและ
บริการที่ลูกค้าเลิกใช้แล้วหรือไม่ 
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   ด้านการบริหารจัดการ  

ต้นทุนและการตั้งราคาขายเหมาะสมหรือไม่ 
ถูกเกินไปหรือแพงเกินไป มีต้นทุนใดที่เกินจำเป็น
เกินไปหรือไม่ มีต้นทุนส่วนใดที่สามารถลดลงได้บ้าง 
  ด้านการตลาด  

ทำเลการขายเหมาะสมหรือไม่ บรรจุภัณฑ์
เพ่ิมมูลค่าหรือดึงดูดลูกค้าเพียงใด การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสินค้าและบริการ 
มีความครอบคลุมหรือน่าสนใจเพียงพอหรือ 
ต้องเพ่ิมในส่วนใด  

4. สรุปองค์ความรู้และประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ
เบื้องต้น 
นำข้อมูลจากข้อ 3.4.2 มาเสนอแผนพัฒนาต่อยอดสินค้า 
และบริการของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเขียนแผนงาน 
การผลิต/ ดำเนินงาน และการขายที่ชัดเจน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
กลุ ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  เป็นสาระที ่เน้นการสืบเสาะ (inquiry)  

เพื่อเข้าใจระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 2 ยังต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว 
ที่สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้อย่างกระตือรือร้น  ได้สืบเสาะค้นหาคำตอบเพื ่อเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติผ่านการสังเกต การทดลองร่วมกับการวิเคราะห์แบบจำลองหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงได้แก้ปัญหา 
ที่สนใจ โดยใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เครื ่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่าย  
และใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าถึง จัดการ และนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้เรียนควรได้รับ
การปลูกฝังให้สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมของตนเอง 
เพ่ืออยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
  เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ    
ช่วงชั้นที่ 2  

1. ใช้กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry process) ในการตั้งคำถาม ค้นหาหลักฐาน รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

2. ใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และปลอดภัย รวมทั้งใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ในการสืบเสาะ จัดการ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. มีจ ินตนาการ จ ิตว ิทยาศาสตร์  ค ุณธรรม จร ิยธรรม และค่าน ิยมในการใช ้ว ิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ  ผลของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และวิทยาการต่าง ๆ ที่มีต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการศึกษา 

เพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับ 
การสืบเสาะหาคำตอบ เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
ความรู้ จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดรูปแบบของ
ข้อมูล ใช้สมรรถนะด้านภาษา เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอข้อมูล ดังนั้น ความรู้ 
กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  และการอยู ่ร ่วมกัน 
กับธรรมชาติอย่างสมดุล  

กระบวนการส ืบเสาะ ( Inquiry Process) เป ็นกระบวนการที ่นำไปสู ่การเร ียนร ู ้และอธ ิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็น
ระบบ รอบคอบ มีอิสระและไม่เป็นลำดับขั้นที ่ตายตัว ในช่วงชั้นที่ 2 ควรจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพที่เกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถเข้าใจได้  
ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 
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• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐาน (Evidence) ใหม่  
ที่นำไปสู่การสร้างคำอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์  

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนและเชื่อถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น  

• วิทยาศาสตร์เชื่อถือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนควรได้เรียนรู้แนวคิดสำคญั

ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ในรูปแบบบูรณาการกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์  
ในชีวิตจริงที่อยู่รอบตัวผู้เรียน โดยอาจจัดการเรียนรู้ผ่านธีมต่อไปนี้  

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี้ 
•  สุขภาพและโรคภัย 

    ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสารละลาย 
ระบบย่อยอาหาร การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย และมลพิษทางเสียง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษทางเสียง 

•  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร  

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ      
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำหรือแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร ์      

และระบบธรรมชาติ 

ความก้าวหน้า 
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรากฏการณ ์
ธรรมชาติและ 
ภัยอันตราย 

สุขภาพและโรคภัย 
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•  สิ่งแวดล้อม 
   ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ที่มุ ่งเน้นความเชื่อมโยงกันของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  การปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงาน  
ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร และการเป็นที่อยู่อาศัยในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ รวมทั้งรับรู้ผลที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งมีชีวิต
ถ่ายทอดพลังงาน ดำรงชีวิต และมีความหลากหลายเป็นไปตามธรรมชาติ 

•  ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
   ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสงและการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ดวงจันทร์บนท้องฟ้า เงา อุปราคา ระบบสุริยะ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ประโยชน์และผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก และ
แนวทางในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

•  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนพลังงานในกิจกรร มต่าง ๆ  

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  
การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำ
ความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 

ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
 ผู้เรียนในช่วงชั้น 2 (อาย ุ10 - 12 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม 
และเริ่มคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นนามธรรมได้บ้าง สามารถวางแผน จดจำ และนำกลยุทธ์ต่าง ๆ     
มาใช้จัดระบบการสืบเสาะได้ มีความสามารถในการประยุกต์กลยุทธ์การจำที่หลากหลายและละเอียดละออ  
เป็นระบบมากขึ้น เข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน และความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
ความหมายเดียวกันมากข้ึน มีการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น ใช้กลยุทธ์ในการสนทนามากขึ้น 
 การจัดการเร ียนรู ้สำหรับช่วงชั ้นนี้ จ ึงควรให้ผ ู ้ เร ียนเร ียนรู ้และฝ ึกใช ้คำศัพท์ท ี ่หลากหลาย  
แต่มีความหมายเดียวกันร่วมกับการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในการอธิบายหรือสื่อสารความเห็นหรือสิ่งที่
ค้นพบ รวมถึงฝึกใช้กลวิธีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อ่ืนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน 
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ 
ที่เหมาะสมตามวัย และฝึกความสามารถในการฟังอย่างมีความหมาย เรียนรู้คำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์และ
คำศัพท์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รู้จักจับสาระสำคัญจากการอ่านหรือการฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่าน
อย่างมีจินตนาการ ตลอดช่วงชั้นผู้เรียนควรฝึกสื่อสารและให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ  
 โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้ยังมีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และคิดเชิงวิพากษ์ได้มากขึ ้น ผู ้เรียนจึงควรเรียนรู ้อย่างกระตือรือร้นในการฝึก 
การตั้งคำถามที่นำไปสู่การสังเกตหรือการทดลอง ลงมือสังเกตด้วยประสาทสัมผัสร่วมกับการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย และใช้เทคโนโลยีร่วมในการออกแบบการบันทึกข้อมูล 
การเก็บรวบรวมหลักฐาน การจัดการและการนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถแสดงความเห็นหรือโต้แย้ง
ด้วยหลักฐานหรือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้เป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับจาก
เพื่อน ดังนั้น ผู้สอนจึงควรฝึกฝนกระบวนการทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีม การรู้จักรับฟัง เคารพความเห็น 
ที่แตกต่าง และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในทีม 
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การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ผู ้สอนควรจัดให้ผู ้เรียนได้ทำงานร่วมกันในการสืบเสาะหรือแก้ปัญหาต่าง  ๆ ผ่านการตั ้งคำถาม         

การสังเกต การทดลอง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จำแนกหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ 
การใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย ลงข้อสรุป การอ่าน และทำความเข้าใจ
ข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การรู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง การเชื่อมั่น 
ในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สนุกกับการแก้ปัญหา การทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นสมาชิกของทีม 
ที่เคารพกฎ กติกา เคารพในความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกในทีม เหล่านี้ล้วนพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักตามเป้าหมายของหลักสูตรในช่วงชั้นที่ 2 
 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์  ให้ผู้ เร ียนได ้เร ียนรู ้และใช้คำศัพท์  
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาษาของตนเองในการสื ่อสารด้วยการพูดหรือเขียน  เพื ่อนำมาใช้ในการบันทึก 
ผลการสืบเสาะ สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว และฝึกการสรุปสาระสำคัญของสารที่อ่านแล้วสื่อสาร
ด้วยภาษาอย่างมีกลยุทธ์และเข้าใจง่าย 

 คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เช่น การวัดความยาว
หรือความสูง การวัดปริมาตร นอกจากนี้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื ่อจัดการข้อมูล  และเลือกรูปแบบ 
การนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 

 สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารร่วมกับผลลัพธ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 

 สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ ในเรื ่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม  
ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อร่วมกันหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ไม่ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 เทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูล ออกแบบการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ 
และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาร่วมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และระบบธรรมชาติ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์  

โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.2 ยอมรับและเชื่อถือคำอธิบายที่มีข้อมูลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

เพียงพอ 
1.3 
 

เชื่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์กับการดำรงชีวิตของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

1.4 คาดการณ์ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์  
1. การจัดการตนเอง  
2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
2.2 ประเมินและเลือกวิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกต 

หรือการทดลองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล  
และออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือสมมติฐาน  
และลงข้อสรุป 

2.3 
 

ใส่ใจ พยายาม กระตือรือร้นในการสืบเสาะเพ่ือเก็บรวบรวมหลักฐาน
ในการอธิบายปรากฏการณ์ 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 จัดการข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือทดลองให้อยู่ในรูปแบบ 

ที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง  
หรือกราฟ  

2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 3.2 แปลความหมายข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนภูมิ 
ตาราง หรือกราฟ 

3.3 ลงข้อสรุปโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานที่ได้มาจากการสังเกต 
หรือการทดลอง และไม่ด่วนตัดสินใจ เมื่อยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพียงพอ 

4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ในชีวิต โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติตน
ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงส่วนรวมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม  
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูล 

ที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ์  
และคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  

2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
 

5.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา  
ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ สื่อ  
หรือวิธีการที่เหมาะสม 

6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดิจิทัล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่สังเกตหรือทดลองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 6.2 ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือจัดการและนำเสนอข้อมูล  

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 

1. วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิตประจำวัน 
อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหาร
กับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และ
ทำงานร่วมกัน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงาน
จนสำเร็จ   

2. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย 
และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง โดยประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผล
ของหลักฐาน ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียง เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน   

3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการสรา้ง
แบบจำลองเพื ่ออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ                                           
โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

4. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์
นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั ้งหมดบนโลก ใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์และเครื ่องมือดิจ ิทัล 
ในการจัดการและนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้น้ำของคนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชน  
มีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 
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5. สร้างคำอธิบายและแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งแวดล้อม  
ในแหล่งที่อยู่ในเรื่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชวีิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นที่อยู่อาศัย โดยแบ่ง
บทบาทหน้าที ่ในการเลือกวิธ ีการรวบรวมข้อมูลที ่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเ ลือกรูปแบบ 
การนำเสนอข้อมูลให้ผู ้อ ื ่นเข้าใจได้ง ่าย  และสอดคล้องกับจุดประสงค์ ร ับรู ้ความสำคัญของ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยบอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและ
ปฏิบัติตนเพื่อให้การถ่ายทอดพลังงาน การดำรงชีวิต และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิ ตเป็นไป 
ตามธรรมชาติ 

6. อธิบายการมองเห็นสิ ่งต ่าง ๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์  
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์                        
อุปราคาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกต
และการสร้างแบบจำลอง สื่อสารความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจ  
อย่างมีเหตุผลและตระหนักถึงความแตกต่างในด้านความเชื ่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
นำเสนอ โดยเลือกใช้สื่อและวิธีการที่เหมาะสม 

7. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากการสังเกต
แบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบที่น่าสนใจ 
เพ่ือนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

8. สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเชื ่อมโยงความรู้  
จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

9. ว ิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต ่าง  ๆ ของตนเองและสมาช ิกในครอบครัวที ่ก ่อให ้ เกิด 
แก๊สเรือนกระจกด้วยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อ่ืน  
ในการเสนอแนวทางในการลดกิจกรรมที ่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและนำเสนอหรือสื ่อสาร  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

10. ตั้งคำถามและสมมติฐานเพ่ือนำไปสู่การทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ สังเกตและ
อธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ 
และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล 
และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ 
ผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม   

11. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเครื ่องมือหรือเครื ่องใช้อย่างสร้างสรรค์  
เพื ่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู ้เกี ่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า 
สมบัติการนำความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ประเมินตนเองในด้านผลงานและ 
การทำงานในบทบาทการเป็นสมาชิกของทีม 

 

 



293 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
 ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสารละลาย 

ระบบย่อยอาหาร การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย และมลพิษทางเสียง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษทางเสียง  

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิตประจำวัน 

อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และทำงาน
ร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ  

2. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง  เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย และ
วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐาน 
ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษทางเสียงเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น   

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1. วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิตประจำวัน 

อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหาร
กับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้นและทำงาน
ร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
1. วิเคราะห์และระบุลักษณะของสาร

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์และ

โทษของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ที่มีต่อสุขภาพและร่างกาย     

 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งที่หลอมเหลว การสุกของผลไม้ 

อาหารเน่าเสีย อาหารหมักดอง การฉีกกระดาษ ร่วมกันอภิปราย
ถึงลักษณะและประเภทของการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนอ่ืน ๆ ที่พบในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะและประเภท
ของการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกต  

2. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจำแนก 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ออกเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีสารใหม่เกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น 
อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี 

 
 
 
 

สุขภาพและโรคภัย 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 3. ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การสังเกตลักษณะที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีเกิดขึ้น ร่วมกันสังเกตเพ่ือตอบคำถามที่สงสัยจากการทำ
กิจกรรม เช่น การทำขนมปัง โดยสังเกตการเกิดแก๊สจากขนาด 
ที่ใหญ่ข้ึน หรือการฟูของแป้งขนมปังเม่ือผสมแล้ว การสังเกตสี
และกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปของขนมปังเมื่อนำไปให้ความร้อน  
หรือการหมักข้าวหมาก โดยสังเกตการเกิดกลิ่นและรส 
ที่เปลี่ยนแปลงไป อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะ 
ที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดข้ึน 

4. ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อสุขภาพและร่างกาย 
เช่น การย่อยอาหารที่รับประทานเข้าไปในร่างกายเพ่ือให้ 
ได้เป็นสารอาหาร การรับประทานยาลดกรด และโทษของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อสุขภาพและร่างกาย เช่น การเกิดฟันผุ 
การเกิดกลิ่นรบกวนจากย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ 

การละลาย 
3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการประเมิน

และเลือกวิธีการทดสอบเพ่ืออธิบาย
การละลายของสารและลักษณะ
ของสารละลาย 

การละลาย 
5. ร่วมกันสังเกตสารละลาย เช่น น้ำส้มสายชู น้ำปลาแท้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าสารละลายมีลักษณะเป็นอย่างไร   
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์และระบุว่าสารละลายนั้นมีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง และส่วนประกอบนั้นสามารถมองเห็นได้หรือไม่ 
อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสารละลาย 

6. ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการละลายของสาร 
ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะ             
ร่วมตัดสินใจกับทีม ประเมินและเลือกวิธีการทดสอบการละลาย
ของสารต่าง ๆ ในน้ำ เช่น น้ำตาลทราย แอลกอฮอล์ แป้งมัน     
น้ำมันพืช ออกแบบการบันทึกข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และ
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ และระบุ
สารที่ละลายน้ำได้ และสารที่ไม่ละลายน้ำ และอภิปรายเกี่ยวกับ
สารที่เป็นตัวละลายและตัวทำละลาย 

7. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยง             
ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลาย โดยยกตัวอย่างสารละลายที่พบ
ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำเชื่อม ซีอ๊ิวขาว ยาธาตุน้ำแดง 
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ  
ในระบบย่อยอาหารและความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
4. อธิบายการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 

ในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้น
ในระบบจากการสังเกต การจับ
ประเด็นสำคัญจากสื่อต่าง ๆ และ 
ใช้แบบจำลอง ด้วยความกระตือรือร้น
และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ร่วมกัน 

 

การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารและความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 
 
8. สำรวจอาหาร 1 อย่างที่ชอบรับประทานและระบุประเภทของ

สารอาหาร 
9. ตั้งคำถามเกี่ยวกับอาหารที่รบัประทานเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร

เพ่ือให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ 
10. ร่วมกันตอบคำถามที่สงสัยอย่างกระตือรือร้นและรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
- สังเกตลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่สังเกตได้ เช่น ปาก ฟัน 

ลิ้น ลักษณะของอาหารที่ผ่านการย่อยในปาก 
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการย่อยอาหารจาก

การสังเกตรสชาติของข้าวก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวที่เกิดการย่อย
คาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลดว้ยนำ้ลายซึ่งมีเอนไซม์ชว่ยในการย่อย 
หรือทดสอบน้ำตาลที่ได้จากการย่อยข้าวด้วยสารละลายเบเนดิกต์   

- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือจับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับลักษณะ
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบย่อยอาหาร
จากสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว แอปพลิเคชัน 
หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์  

11. ร่วมกันออกแบบและสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารจาก
วัสดุอุปกรณ์รอบตัวหรือใช้เทคโนโลยีช่วยในการสร้าง โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอแบบจำลองเพ่ืออธิบายการทำงาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนย่อยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในระบบ  

   
ตัวอย่างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง  เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย 

และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผล  
ของหลักฐาน ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียงเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

1. สังเกต อภิปราย และอธิบาย 
การเกิดเสียง ทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียง และการเคลื่อนที่ของ
เสียงผ่านตัวกลางของเสียง  

2. ทดลองและอธิบายการเกิดและ 
การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย 

3. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ำ 

4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ
ทางเสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ  
โดยประเมินความน่าเชื่อถือและ
ความสมเหตุสมผลของหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้  

5. ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากมลพิษทางเสียงด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 
 
 
   
  
 
 

1. สังเกตเสียงต่าง ๆ ในสถานการณ์รอบตัว เช่น เสียงจากเครื่องดนตรี 
เสียงพูดคุย เสียงสัตว์ร้อง ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต
สิ่งที่เกิดข้ึนขณะที่เกิดเสียง เช่น การใช้มือจับคอขณะออกเสียง 
การตีกลองแล้วใช้มือสัมผัสบริเวณหนังกลอง แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นโดยร่วมกันระบุแหล่งกำเนิดเสียงและอธิบายการเกิด
เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่สังเกต 

2. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกต เช่น การฟังเสียงกลอง 
ที่ตีอยู่บริเวณกลางห้องจากตำแหน่งต่าง ๆ รอบห้อง เช่น  
หน้าห้อง หลังห้อง ด้านข้างของห้อง บนโต๊ะ ใต้โต๊ะ 

3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับตัวกลางที่เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใช้
ในการเคลื่อนที่ผ่านไปยังหูผู้ฟัง เช่น การได้ยินเสียงจากกลองที่ตี
อยู่กลางห้อง ตั้งคำถามเก่ียวกับการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางของ
เสียงชนิดอ่ืน ๆ เช่น ของเหลวและของแข็ง ร่วมกับสมาชิกในทีม
แบ่งหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตัวกลางที่เสียงใช้ 
ในการเคลื่อนที่ไปยังหูผู้ฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเคาะโต๊ะ
แล้วใช้หูแนบบริเวณโต๊ะขณะเคาะเพ่ือฟังเสียง การเคาะช้อนโลหะ
ใต้น้ำแล้วใช้หูแนบกับขอบภาชนะขณะเคาะเพ่ือฟังเสียง 

4. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการได้ยินเสียงและ 
การเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงผ่านตัวกลางของเสียง
ชนิดต่าง ๆ และอภิปรายการได้ยินเสียงเมื่ออยู่ในบริเวณที่ไม่มี
ตัวกลางของเสียง เช่น ในอวกาศซึ่งไม่มีอากาศหรือการสั่นกระดิ่ง
ในครอบแก้วสุญญากาศ   

 
ตัวอย่างกระดิ่งในครอบแก้วสุญญากาศ 
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 5. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการได้ยินเสียงไปสู่การเกิดและการได้ยิน

เสียงดัง เสียงค่อย โดยตั้งคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่ 
การทดลองเก่ียวกับวิธีการที่ทำให้แหล่งกำเนิดเสียงหนึ่ง ๆ  
เกิดเสียงดัง เสียงค่อยแตกต่างกัน และการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
ที่แตกต่างกันจากแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่ง ๆ แบ่งหน้าที่กับสมาชิก
ในทีมเพ่ือรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อตีกลอง
ด้วยขนาดของแรงที่แตกต่างกัน การสังเกตเสียงที่ได้ยินเมื่ออยู่ห่าง
จากกลองในระยะทางที่แตกต่างกัน ร่วมกันอภิปราย และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง 
และการเกิดและการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย  

6. รับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกในทีมในการวิเคราะห์
และอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องการเกิดเสียง 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ตัวกลางของเสียง และเสียงดัง 
เสียงค่อย เช่น การได้ยินเสียงสัญญาณจากรถพยาบาลหรือ 
รถตำรวจที่อยู่บนถนน การชมกีฬาหรือดนตรีในสนามหรือ 
เวทีคอนเสิร์ต การชมภาพยนตร์ที่มีฉากเสียงระเบิดในอวกาศ 
การสื่อสารของโลมาใต้น้ำ  

7. สังเกตเสียงที่ได้ยินจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ เมื่อออกแรงกระทำต่อ
เครื่องดนตรีด้วยแรงที่เท่ากัน เช่น การตีระนาดของเล่นแต่ละลูก
ด้วยแรงที่เท่ากัน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างของเสียง
ที่ได้ยินเมื่อตีระนาดแต่ละลูกที่มีขนาดแตกต่างกันด้วยแรงที่เท่ากัน 

 
ตัวอย่างเครื่องดนตรี 

 
8. ตั้งคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินจากเครื่องดนตรี

ต่าง ๆ ใช้ความรู้พ้ืนฐานเรื่องการเกิดเสียงและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถี่ในการสั่นหรือการแกว่งของวัตถุ เช่น การสังเกต
จำนวนรอบหรือความช้าเร็วที่ลูกตุ้มท่ีแขวนด้วยความยาวเชือก
แตกต่างกันแกว่งได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
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 9. ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำของแหล่งกำเนิด

เสียงต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับความถ่ีในการสั่นของวัตถุ ออกแบบ
การบันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เช่น การดีด
ไม้บรรทัดที่มีความยาวแตกต่างกัน สังเกตเสียงที่เกิดขึ้นหรือวัด
ความถี่ของเสียงที่ได้ยินโดยใช้เครื่องมือวัดความถี่เสียง เช่น  
แอปพลิเคชันวัดความถี่เสียง ร่วมกันอภิปรายแบบรูปความยาว
ของไม้บรรทัดกับเสียงสูงเสียงตำ่ที่เกิดขึ้น และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและการเกิด 
เสียงสูง เสียงต่ำของวัตถุ 

  
ตัวอย่างการทำกิจกรรม  

 

10. สำรวจลักษณะของเครื่องดนตรีรอบตัวชนิดต่าง ๆ เช่น ขนาด 
ความยาว แล้วระบแุบบรูปการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำกับลักษณะ
ของเครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ 

11. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ โดยอธิบายและ
คาดการณ์แบบรูปการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำกับลักษณะของวัตถุ
หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่น  

  
ตัวอย่างวัตถุหรือเครื่องดนตรีที่ให้เสียงสูง เสียงต่ำต่างกัน 

 
12. ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง โดยแบ่ง

หน้าที่กับสมาชิกในทีมเพ่ือสืบค้นข้อมูลและจับประเด็นสำคัญ
ของข้อมูลที่รวบได้เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่มีต่อ
สุขภาพกายและจิตของมนุษย์ และวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
มลพิษทางเสียงผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
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 13. ทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการสังเกต

แหล่งกำเนิดเสียงและใช้แอปพลิเคชันวัดระดับเสียงและความถ่ี
ของเสียงในบริเวณต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน ตลาด ริมถนน 
สนามเด็กเล่น สำรวจผลกระทบของเสียงที่มีต่อชุมชน โดยอาจ
สอบถามข้อมูลจากผู้คนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว  

14. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้คนในบริเวณดังกล่าว นำเสนอผล 
การประเมินและแนวทางการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมลพิษ 
ทางเสียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันประเมิน 
ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐานที่รวบรวมได้ 

15. ตระหนักในหน้าที่การเป็นสมาชิกของสังคมโดยไม่ประพฤติตน
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงทั้งที่บ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษทางเสียง และมีสุขภาพกายและจิตที่ดีในรูปแบบ 
ที่น่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น การทำ
โปสเตอร์ติดไว้บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.4  เน้นให้นักเรียนได้สังเกตเสียงต่าง ๆ ในสถานการณ์รอบตัว ตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลผ่าน 

การสังเกตโดยการใช้ประสาทสัมผัสเพื่ออธิบายการเกิดเสียง ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง 
และตัวกลางของเสียงชนิดต่าง ๆ ที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูผู้ฟัง  นักเรียนจะได้
ตั้งสมมติฐานเพื่อนำไปสู่ทดลองเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเกิดและการได้ยินเสียงดัง  เสียงค่อยจากแหล่งกำเนิด
เสียง และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเสียง 

ป.5  เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมในการตั ้งคำถาม ร่วมตัดสินใจกับทีม ออกแบบ 
การบันทึกข้อมูล กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเพื่อวิเคราะห์ อธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และลักษณะ
ของสารละลาย นักเรียนจะได้ทำการทดลอง ออกแบบการบันทึกผล และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง  
เสียงต่ำของแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ผลกระทบ 
และแนวทางการหลีกเลี่ยงและป้องกันมลพิษทางเสียง ใช้แอปพลิเคชันวัดระดับเสียงและความถี่ของเสียง 
ในบริเวณต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและผลกระทบที่อาจเกิดต่อคนในชุมชน 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐานที่รวบรวมได้ 
ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากมลพิษ
ทางเสียง และมีสุขภาพกายและจิตที่ดีในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อแสดงความตระหนักในหน้าที่การเป็นสมาชิก
ของสังคม 

ป.6 เน้นให้นักเรียนกระตือรือร้นและร่วมกันรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรวบรวมข้อมูล
ผ่านการสังเกต การจับประเด็นสำคัญจากสื่อต่าง ๆ และสร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารเพื ่ออธิบาย 
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร  และนำความรู้เกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมาใช้
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยอาหาร  
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 ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ น้ำ      
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำหรือแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้าง

แบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้  

4. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์
นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการ
และนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำของคนในบ้าน
หรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอ
แนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้าง

แบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร  
1. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการสังเกต

และอธิบายเกี่ยวกับสถานะ สมบัติ
ของสสารในแต่ละสถานะ และ
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 

2. ใช้เครื่องชั่งมวลและระบุหน่วย 
ในการชั่งมวล 

3. วิเคราะห์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของน้ำในแต่ละสถานะ 
ในการอธิบายและให้เหตุผล
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานะของแหล่งน้ำบนโลก และ
นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 

4. สังเกตและอธิบายการเปลี่ยน
สถานะของสสารทั้ง 3 สถานะ  
และนำเสนอโดยการเขียนแผนภาพ 

 

สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร  
1. ร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำผิวดินที่พบในชุมชน ยกตัวอย่าง 

แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่พบบนโลกที่รู้จัก สังเกตภาพ หรือวีดิทัศน์
เกี่ยวกับแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น หนอง บึง แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ 
ธารน้ำแข็ง ร่วมกันอภิปรายทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของอากาศและเชื่อมโยงจากประสบการณ์ว่าอากาศโดยทั่วไป 
มีไอน้ำเป็นส่วนประกอบ 

2. บอกสถานะของน้ำในแต่ละแหล่งที่อยู่ และร่วมกันตั้งคำถาม
เกี่ยวกับสมบัติของน้ำในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

3. ร่วมกันทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
ในการสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊สในด้านการมีมวลโดยใช้เครื่องชั่งมวล  
การต้องการที่อยู่ ปริมาตรและรูปร่าง 

4. ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของน้ำในแต่ละสถานะ 
โดยอาศัยหลักฐานที่ได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อมโยงไปสู่ 
สมบัติของสสารอื่น ๆ ในสถานะต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม เช่น แผนภาพเพ่ือแสดงความเหมือนและความแตกต่าง
ของสมบัติของสสาร  

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

 
ตัวอย่างแผนภาพเพ่ือแสดงความเหมือนและความแตกต่าง 

ของสมบัติของสสาร 
5. ร่วมกันเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของน้ำในแต่ละสถานะ 

ในการวิเคราะห์ ให้เหตุผลและอธิบายว่าถ้าแหล่งน้ำบนโลก 
มีเฉพาะน้ำที่มีสถานะเป็นของแข็ง หรือของเหลว หรือแก๊ส  
เพียงสถานะเดียวแหล่งน้ำต่าง ๆ บนโลกจะเป็นอย่างไร จะส่งผล
อย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
เช่น การเขียนเรียงความ  

6. รว่มกันตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำ 
ในแหล่งต่าง ๆ ร่วมกันทำงานเป็นทีม วางแผนการทำงาน  
มีการจัดลำดับหรือวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  
และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนในการสังเกต อภิปราย
เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร เมื่อสสารหลอมเหลว แข็งตัว กลายเป็นไอ ควบแน่น 
และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อเกิดการระเหิด  
และระเหิดกลับ  

7. ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
โดยอาศัยหลักฐานที่ได้อย่างตรงไปตรงมา เขียนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
ทั้ง 3 สถานะ 

 
ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ

ของสสารทั้ง 3 สถานะ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ  
5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

จัดลำดับหรือวางแผนการทำงาน
อย่างเป็นขั้นตอนในการสร้าง
แบบจำลองเพ่ืออธิบายกระบวนการ
เกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง 
ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ  
8. ตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง  

น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตัวที่พบ
หรือสถานการณ์ข่าว หรือสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ รูป  
ช่วยในการตั้งคำถาม 

9. ร่วมกันทำงานเป็นทีม วางแผนการทำงานในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เชื่อถือได้ 

10. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จัดลำดับหรือวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน  
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของ
สสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง
อธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ 
และลูกเห็บ และนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

   
ตัวอย่างแบบจำลองกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง            

และน้ำค้างแข็ง 
 

 
ตัวอย่างแบบจำลองกระบวนการเกิดฝนและหิมะ 

 

 
ตัวอย่างแบบจำลองกระบวนการเกิดลูกเห็บ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์

นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั ้งหมดบนโลก  ใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์และเครื ่องมือดิจิทัล 
ในการจัดการและนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
น้ำของคนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้
อย่างไม่ขาดแคลน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำต่าง ๆ จาก
แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูล
ปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้
เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก 
และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2. แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันนำเสนอแนวทาง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ
ของคนในบ้านหรือในโรงเรียน  
และมุ่งมั่น ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติ 

3. ร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ในการสำรวจ สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของ
ปัญหาแหล่งน้ำและร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือ
นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำ 
ในชุมชน 

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ  
โดยอาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น รูป แผนภาพ ช่วยการในการตั้งคำถาม 
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบจำลองวัฏจักรน้ำ เพ่ืออธิบาย
การหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำ 
ในบรรยากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำจากกิจกรรมต่าง ๆ  
ของสิ่งมีชีวิต 

 
ตัวอย่างแบบจำลองแสดงการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

 

2. ร่วมกันรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งบนโลกจาก
แบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำต่าง ๆ จากวัฏจักรน้ำ 
ร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณ
น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก  
โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการ
และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

 
ตัวอย่างแบบจำลองแสดงปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งบนโลก 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 3. ร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของ 

วัฏจักรน้ำต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ 

ไปสู่เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้น้ำของคนในบ้านหรือในโรงเรียนและตั้งใจ  
ลงมือปฏิบัติ เช่น 
- สำรวจปริมาณการใช้น้ำที่บ้านของตนเองโดยพิจารณาจาก

ใบเสร็จค่าน้ำในเดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ
ของตนเองหรือสอบถามสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการใช้น้ำ 
เช่น ในขณะแปรงฟันเปิดน้ำทิ้งไว้หรือไม่ การรดน้ำต้นไม้ใช้น้ำ
จากแหล่งใด วางแผนการใช้น้ำให้ประหยัดขึ้นร่วมกับสมาชิก 
ในครอบครัวและลงมือปฏิบัติ และเปรียบเทียบปริมาณการใช้
น้ำหลังจากท่ีได้ลงมือปฏิบัติ 

- สำรวจพฤติกรรมการใช้น้ำของตนเองและบุคคลอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียน ร่วมกันอภิปรายหาแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด
ภายในโรงเรียนและลงมือปฏิบัติ หรือนำเสนอแนวทางการใช้น้ำ
ในโรงเรียนอย่างประหยัดในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

5. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสภาพหรือปัญหาแหล่งน้ำที่พบในชุมชน
หรือในบริเวณใกล้เคียง โดยอาจใช้สถานการณ์ใกล้ตัว ข่าว หรือ
สื่อต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ รูป ประกอบการอภิปราย รวบรวม
ข้อมูลโดยการสำรวจสภาพหรือปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน 
 

     
ตัวอย่างแหล่งน้ำในชุมชนที่เน่าเสียและมีขยะ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 6. ร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ในการสำรวจ สืบค้นข้อมูล หรือ

สัมภาษณ์ผู้รู้ เพื่อระบุปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน วิเคราะห์ 
จัดลำดับสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ระบุข้อดีและข้อจำกัดของทางเลือกต่าง ๆ โดยใช้เหตุและผล 
หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชนผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน เช่น 
จัดทำโปสเตอร์ ทำป้ายรณรงค์ เขียนคำขวัญ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการ เขียนเรียงความ การโต้วาที 

 

 
ตัวอย่างการใช้กังหันน้ำช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย 

 
เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 

ป.4  เน้นให้นักเรียนสืบเสาะผ่านการสำรวจ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนในการรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาผ่านการสังเกต เพื่ออธิบายสมบัติของสสารในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส นำเสนอข้อมูลความเหมือนและความแตกต่างของสมบัติของสสารที่รวบรวมได้
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานะของแหล่งน้ำบนโลกโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับสมบัติของน้ำในแต่ละสถานะและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 

ป.5  เน้นให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดลำดับหรือวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาผ่านการสังเกตเพื่ออธิบายการเปลี ่ยนสถานะของสสาร 
รวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร เพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง
อธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บได้อย่างสมเหตุสมผล และ
นำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

ป.6  เน้นให้นักเรียนร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือ
ดิจิทัลในการจัดการและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำต่าง ๆ จากแบบจำลองวัฏจักรน้ำ
ร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก ในการเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำ
ทั้งหมดบนโลก ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ 
และมุ่งมั่น ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแบ่งบทบาทหน้าที่ในการสำรวจ สืบค้นข้อมูล เพื่อระบุปัญหา 
แหล่งน้ำในชุมชน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชนผ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
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  ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมที่มุ ่งเน้นความเชื่อมโยงกันของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวด้านโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ ่งมีช ีว ิตที ่เหมาะสมกับการดำรงชีว ิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีช ีว ิตกับสิ ่งมีช ีวิต  
ในการถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร และการเป็นที่อยู่อาศัยในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 
รวมทั้งรับรู้ผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจึงควรมีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดพลังงาน ดำรงชีวิต และมีความหลากหลายเป็นไปตามธรรมชาติ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
5. สร้างคำอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่  

ในเรื่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นที่อยู่อาศัย โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
โดยบอกแนวทางการดูแลสิ ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัต ิตนเพื ่อให้การถ่ายทอดพลังงาน  
การดำรงชีวิต และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
5. สร้างคำอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่

ในเรื่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นที่อยู่อาศัย โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
โดยบอกแนวทางการดูแลสิ ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพื ่อให้การถ่ายทอดพลังงาน  
การดำรงชีวิต และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับ
การปรับตัวด้านโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่  
1. ร่วมกันสำรวจ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

เพ่ือนและบอกความหลายหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและ
ใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกต  

 
 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการปรับตัวด้านโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งท่ีอยู่  
 
 
1. เลือกสำรวจแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่พบในชุมชน เช่น บ่อน้ำ  

ป่าไม้ สวนสาธารณะ ป่าชายเลน บันทึกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งอาจมีทั้งพืช สัตว์ เห็ด รา สาหร่าย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  
สังเกตโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  
การกินอาหาร การดำรงชีวิตอ่ืน ๆ ที่สังเกตได้ และลักษณะของ
แหล่งที่อยู่ โดยใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกต เช่น แว่นขยาย 
กล้องจุลทรรศน์รุ่นพกพาหรือกล้องถ่ายรูป หรืออาจใช้แอปพลิเคชัน 
หนังสือเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต และ/ หรือสอบถามผู้รู้ 
เพ่ือระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต  

สิ่งแวดล้อม 
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2. ร่วมกันจัดการข้อมูล เลือกรูปแบบ

การนำเสนอที่ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย
และสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
เพ่ืออธิบายโครงสร้างและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตตามบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

3. สร้างคำอธิบายเชื่อมโยงเก่ียวกับ
โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  
และคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับการปรับตัว
ด้านโครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต เมื่อสภาพแวดล้อม 
ในแหล่งที่อยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 

2. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนเกี่ยวกับชนิด 
ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ในชุมชน 

3. ร่วมกันอภิปรายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ  
ที่มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เช่น 

  
ตัวอย่างโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ   

การดำรงชีวิตในบ่อน้ำแห่งหนึ่ง 
 
4. กำหนดบทบาทหน้าที่เพ่ือร่วมกันจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้

เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ เลือกรูปแบบการนำเสนอที่ทำให้ผู้อ่ืน
เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยอาจใช้หรือไม่ใช้
คอมพิวเตอร์  

5. ร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
จากสถานการณ์ท่ีครูเตรียมไว้ หรือจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ สารคดี 

6. ร่วมกันอภิปรายเพื่อคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
เกี่ยวกับการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในสถานการณ์ท่ีสภาพแวดล้อม 
ในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 
4. สังเกต ตั้งคำถาม สร้างคำอธิบาย

และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยและ 
การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร
และสายใยอาหารจากข้อมูล 
ที่รวบรวมข้อมูลได้ 

5. แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้าง 
คำอธิบายเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น 
กับการถ่ายทอดพลังงาน  
การดำรงชีวิต และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ 
เมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ 
ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนั้น 
เกิดการเปลี่ยนแปลง  

6. รับรู้ถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
โดยไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้
สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
บอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างมีเหตุผลและนำไปปฏิบัติ
เพ่ือให้การถ่ายทอดพลังงาน  
การดำรงชีวิต และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
7. สังเกตพืชหรือสัตว์ที่พบในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ในชุมชน  

แล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ที่สนใจ
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแหล่งที่อยู่นั้น 

8. สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพืชหรือสัตว์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
ในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยและการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่จริง 
และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จาก
คลิปวิดีโอ สารคดี หรือสอบถามกับผู้รู้ เช่น นักวิชาการ กรมป่าไม้ 
กรมประมง ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ หรือเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตจากบัตรภาพสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
การเล่นเกมกระดาน หรือการอ่านเรื่องเล่าของสิ่งมีชีวิตในแหล่ง 
ที่อยู่หนี่ง ๆ  

 
 

ตัวอย่างบัตรภาพสิ่งมีชีวิตที่มีข้อมูลแสดงชนิดของสิ่งมีชีวิต 
ที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัย 

 

 
ตัวอย่างเกมกระดานสายใยอาหาร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 9. ร่วมกันอภิปราย นำเสนอโดยอาจใช้แผนภาพ และลงข้อสรุป

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านการเป็น
ที่อยู่อาศัย การกินต่อกันเป็นทอด ๆ และการถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร และอภิปราย
เชื่อมโยงกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น 

 
ตัวอย่างแผนภาพโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่หนึ่ง 

 
ตัวอย่างแผนภาพสายใยอาหารในแหล่งที่อยู่หนึ่ง 
 

10. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนเพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น น้ำ อากาศ ดิน 
และอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับการกินต่อกันเป็นทอด ๆ การถ่ายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์  
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น น้ำเน่าเสียหรือ
ปนเปื้อนขยะ ดินมีขยะ  

  
ตัวอย่างสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นั้น     

มีการเปลี่ยนแปลง 
 

11. ร่วมกันบอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีเหตุผล 
โดยไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านการเป็น   
ที่อยู่อาศัย การถ่ายทอดพลังงาน และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ และนำแนวทางไปปฏิบัติที่บ้าน
หรือเล่าให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนฟัง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
ป.๔ เน้นให้นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการสืบเสาะผ่านการสำรวจ สังเกตและการใช้เครื่องมือ 

ช่วยในการสังเกต รวบรวมหลักฐานจากสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือบอกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่ต่าง ๆ จัดการและข้อมูล เลือกรูปแบบการนำเสนอที่ทำให้ผู ้อื ่นเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับจุดประสงค์  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นเพื่ออธิบายการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่ งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ  

ป.๕ เน้นให้นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการสืบเสาะผ่านการตั้งคำถาม สังเกต สำรวจ และใช้สื่อต่าง ๆ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล สร้างคำอธิบาย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในด้านการเป็นที่อยู่อาศัย 
การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารและสายใยอาหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้อื่น และนำเสนอความสัมพนัธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   อภิปรายข้อมูลที่รวบรวมไว้เพ่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต เมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลง  

ป.๖ เน้นให้นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการสืบเสาะผ่านการตั้งคำถาม สังเกต สำรวจ ใช้สื่อต่าง ๆ 
เพื่อรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น สร้างคำอธิบายและลงข้อสรุปที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน
ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยและการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารและสายใยอาหาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ และรับรู้ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง บอกแนวทางการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและนำไปปฏิบัติเพ่ือให้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เป็นไปตามธรรมชาติ 
 

 
ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับแสงกับการมองเห็น การเปลี่ยนแปลง

รูปร่างดวงจันทร์บนท้องฟ้า เงา อุปราคา ระบบสุริยะ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ประโยชน์และ
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิ ด      
แก๊สเรือนกระจก และแนวทางในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
6. อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์  อุปราคาได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื ่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกตและการสร้าง
แบบจำลอง สื่อสารความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างมีเหตุผลและ
ตระหนักถึงความแตกต่างในด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอโดยเลื อกใช้สื่อและ
วิธีการที่เหมาะสม  

 
 

ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
7. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จากการสังเกต

แบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบที่น่าสนใจ  
เพ่ือนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

8. สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เร ือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเชื ่อมโยงความรู้  
จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากข้อมูลที ่รวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

9. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
ด้วยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นในการเสนอแนวทาง  
ในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและนำเสนอหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  
และเหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
6. อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ อุปราคาได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกตและการสร้าง
แบบจำลอง สื่อสารความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างมีเหตุผลและ
ตระหนักถึงความแตกต่างในด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอโดยเลือกใช้สื่อและ
วิธีการที่เหมาะสม 

แสงกับการมองเห็น 
1. ตั้งคำถาม สังเกต ระบุ 

แหล่งกำเนิดแสง และอธิบาย
ลักษณะและทิศทางการเคลื่อนที่
ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 

2. เขียนแผนภาพรังสีของแสง 
แสดงการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

 

  

แสงกับการมองเห็น  
1. สังเกตแสงจากแหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ 

แสงจากหลอดไฟฟ้า ในสถานการณ์ที่มีหมอก ควัน ฝุ่นละออง 
หรือละอองน้ำเป็นตัวช่วยในการสังเกต ตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง รวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตแบบจำลองแสดงการเคลื่อนที่ของแสง เช่น 
แบบจำลองที่มีหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงและใช้ควันธูป
ช่วยในการสังเกตลักษณะและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
หลอดไฟฟ้า ร่วมกันระบุแหล่งกำเนิดแสง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอธิบายลักษณะและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

  

 
ตัวอย่างลักษณะและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงในธรรมชาติ 

 

  
ตัวอย่างแบบจำลองแสดงการเคลื่อนที่ของแสง 

2. สังเกตสถานการณ์การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งบริเวณท่ีมีแสงและ   
ไม่มีแสง หรือวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือบอกความสำคัญ
ของแสงที่มีต่อการมองเห็น เช่น การอ่านหนังสือที่ต้องใช้แสง 
จากหลอดไฟฟ้า การเดินรอบบ้านเวลากลางคืนที่ต้องใช้แสง 
จากไฟฉาย ระบุสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในสถานการณ์ที่สังเกต
หรือวิเคราะห์ ตั้งคำถามเก่ียวกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบจำลองแสดงการมองเห็น       
สิ่งต่าง ๆ เช่น แบบจำลองแสดงการมองเห็นเทียนไขและลูกบอล
ในกล่องที่มืดสนิท เมื่อจุดและไม่จุดเทียนไข ร่วมกันอภิปรายและ
อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ โดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและสิ่งที่
ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 

 
ตัวอย่างแผนภาพรังสีของแสงแสดงการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
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 3. เชื่อมโยงความรู้โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การมองเห็นและอธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์
ดังกล่าวโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสง    
   

 
ตัวอย่างการอธิบายสถานการณ์การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

โดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสง 
การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของดวงจันทร์บนท้องฟ้า 
3. สังเกตและอธิบายแบบรูป 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ 
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าและคาดการณ์
รูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า 

4. อธิบายสาเหตุการมองเห็น 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ 
ดวงจันทร์ โดยใช้แบบจำลอง 

 

การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า  
 
4. ตั้งคำถามเกี่ยวกับการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ      

ดวงจันทร์บนท้องฟ้า แล้วสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลจากรูป หรือ
คลิปวิดีโอแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ใน 3 เดือน 
เพ่ือวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของดวงจันทร์บนท้องฟ้า ในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน และ
คาดการณร์ูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในวันหรือเดือนถัด ๆ ไป 

 
ตัวอย่างภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ 

ที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลาประมาณ 1 เดือน 
 

5. สืบค้นข้อมูลของดวงจันทร์เกี่ยวกับพ้ืนผิวของดวงจันทร์ 
และการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ 

6. ตั้งคำถามเกี่ยวกับดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้า และอธิบาย 
ความแตกต่างของการมองเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่ง 
กำเนิดแสงและดวงจันทร์ โดยเชื่อมโยงการมองเห็นสิ่งที่เป็น
แหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง  
(** ห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยตรงหรือแม้แต่การสวม
แว่นตากันแดดเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา) 
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ตัวอย่างแผนภาพรังสีของแสงแสดงการมองเห็น 
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  

 

๗. ตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ของดวงจันทร์บนท้องฟ้า ใช้ความรู้เรื่องแสงและการมองเห็น
หรือการเขียนแผนภาพรังสีของแสง เพื่ออธิบายสาเหตุการ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ โดยการสร้างหรือ
ใช้แบบจำลอง  
 

 
ตัวอย่างแบบจำลองอธิบายสาเหตุการมองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

รูปร่างของดวงจันทร์ 
 

  
ตัวอย่างแผนภาพรังสีของแสงแสดงการมองเห็นดวงจันทร์ 

ขณะดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
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การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลาง
ของแสงและวัตถุทึบแสง  
และการเกิดเงา 
5. สังเกตและอธิบายการมองเห็น 

สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุท่ีมากั้น 
แนวการเคลื่อนที่ของแสง 

6. จำแนกประเภทวัตถุท่ีสังเกต
ออกเป็นวัตถุทึบแสง ตัวกลาง
โปร่งใส และตัวกลางโปร่งแสง  
โดยใช้ลักษณะการมองเห็น 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ 

7. สังเกตและอธิบายการเกิดเงา 
ลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉาก 
ลักษณะและการเกิดเงามืดและ 
เงามัวจากหลักฐานที่รวบรวมได้ 

8. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการมองเห็น 
ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบ
และการเกิดเงาในการแก้ปัญหา
และอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวัน 

 

การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง และ
การเกิดเงา  
 
8. สังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น เช่น 

การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในวันที่อากาศแจ่มใสหรือมีหมอกหนา 
ปกคลุม ตั้งคำถามเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็น 
เมื่อมีวัตถุต่าง ๆ มากั้นแนวการเคลื่อนที่ของแสง รวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต 
- การมองเห็นแสงที่ผ่านวัตถุต่าง ๆ เช่น การใช้ไฟฉายส่อง 

หรือใช้เลเซอร์ยิงผ่านแผ่นไม้ กระจกใส กระจกฝ้า แล้วจำแนก
วัตถุออกเป็นตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง  

- ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ เช่น การมองสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านกระจกใส กระจกฝ้าหรือกระจกที่มีละอองน้ำเกาะเป็น     
ฝ้าขาว ผ้าม่านทึบ หรือวัตถุอ่ืน ๆ แล้วจำแนกประเภทวัตถุ 
ที่สังเกตออกเป็นวัตถุทึบแสง ตัวกลางโปร่งใส และตัวกลาง    
โปร่งแสง 

  
ตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น 

 

 
ตัวอย่างการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง 
 

9. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

ในสถานการณ์ท่ีกำหนด โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็น 

สิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง เช่น การเลือกใช้
กระจกฝ้ามาเป็นวัสดุที่ใช้ในห้องน้ำ หรือการเลือกใช้แผ่น
พลาสติกขุ่นมาติดบริเวณกระจกห้องทำงานเพ่ือความเป็นส่วนตัว
ซึ่งอาจเลือกใช้วัสดุที่เป็นตัวกลางโปร่งแสง การออกแบบวัสดุที่ใช้
ทำโรงเรือนปลูกต้นไม้ซึ่งอาจเลือกใช้วัสดุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส 
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 10. สังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเงา เช่น การมองเห็นเงาของ

ตัวเองหรือเงาของสิ่งต่าง ๆ บนพื้น ร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบ
คำถามเกี่ยวกับการเกิดเงา ลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉาก 
ลักษณะและการเกิดเงามืดและเงามัว รวบรวมข้อมูลจาก 
การสังเกตเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับเงาและลักษณะของเงาเมื่อ 

- นำวัตถุทึบแสงมากั้นระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก 
- นำวัตถุทึบแสงรูปร่างต่าง ๆ มากั้นระหว่างแหล่งกำเนิดแสง

กับฉาก 
- เลื่อนวัตถุทึบแสงเข้าใกล้หรือออกจากฉาก  

11. ร่วมกันวิเคราะห์และอธิบายแผนภาพรังสีของแสง 
แสดงการเกิดเงามืดและเงามัวของวัตถุทึบแสงที่นำมาก้ัน
ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉาก 
 

 
ตัวอย่างแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว 

 

12. นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเกิดเงาในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น การออกแบบตำแหน่งการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา 
ในบริเวณบ้าน การทำละครเงา  

 
ตัวอย่างละครเงา 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 
9. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้จาก
แบบจำลองและแผนภาพรังสีของ
แสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์ 

10. วิเคราะห์และประเมิน 
ความสมเหตุสมผลของ 
ความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกิด
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
จากความรู้และหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้อย่างมีเหตุผล 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  
 
13. ตั้งคำถามจากการดูรูปหรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 

อุปราคาหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
บนท้องฟ้า และอภิปรายถึงความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์นี้ เช่น สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจาก 
พระราหูมาอมดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ 

14. สร้างแบบจำลองอธิบายการมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงจาก 
บริเวณเงามืด เงามัว และบริเวณท่ีไม่มีเงา และอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา   

 
ตัวอย่างแบบจำลองอธิบายการมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงจากบริเวณ
เงามืด เงามัว และบริเวณท่ีไม่มีเงา และแบบจำลองอธิบายการเกิด

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
 

15. ใช้ความรู้เรื่องการแสงกับการมองเห็นมาคาดการณเ์กี่ยวกับ
รูปร่างของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นเมื่อดวงจันทร์อยู่
ภายใต้เงามืด เงามัว หรือบริเวณท่ีไม่มีเงา และสร้างแบบจำลอง
อธิบายการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา   

 
ตัวอย่างแบบจำลองอธิบายการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 16. ใช้ผลการสังเกตแบบจำลองอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ 

สุริยุราคาและจันทรุปราคา และวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดปรากฏการณ์ เพ่ืออธิบายการเกิดปรากฏการณ์
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับรูปร่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ที่คนบนโลกมองเห็น ขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 

 
ตัวอย่างแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์ 

สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
 

17. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา ในการอภิปรายและประเมินความสมเหตุสมผล
ของความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา รับส่งสารด้วยความเข้าใจโดยตระหนักถึง 
ความหลากหลายด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
7. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากการสังเกต

แบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบที่น่าสนใจ 
เพื่อนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

1. จบัประเด็นสำคัญจากการ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
ความสมเหตุสมผลที่ดาวต่าง ๆ  
ในระบบสุริยะสามารถมีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่จากแบบจำลองและข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

2.  ตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียว
ในระบบสุริยะที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิต จึงต้องปฏิบัติตน 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมบนโลก  

 

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข่าวหรือสถานการณ์เก่ียวกับ 
การย้ายถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ไปยังดาวดวงอ่ืน ๆ เช่น ปฏิบัติการ 
Artemis ของ NASA ซึ่งจะส่งนักบินอวกาศไปอยู่และสร้าง 
ที่พักอาศัยบนดวงจันทร์ หรือโครงการ New Space ของ SpaceX  
ที่จะพามนุษย์ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากบนดาวอังคาร 

2. ตั้งคำถาม สืบค้น อ่าน และจับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ 
ความแตกต่างของดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และ
วัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ และการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบของดาวและวัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ 

3. จัดการ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และความสมเหตุสมผลที่ดาวต่าง ๆ 
ในระบบสุริยะสามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เมื่อเทียบกับโลก เช่น 
ดาวอังคารอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะพบน้ำไหลบนพ้ืนผิว
คล้ายโลกซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ดาวศุกร์มีปรากฏการณ์         
เรือนกระจกคล้ายโลกแต่รุนแรงกว่าโลกมากทำให้มีอุณหภูมิสูง
เกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงมากและดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ก็มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
ต่ำมาก ซึ่งต่างจากโลกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมกับ 
การดำรงชีวิต และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือรูปแบบ 
ที่น่าสนใจ   

 

 
ตัวอย่างแบบจำลองระบบสุริยะ 

 

4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการย้ายถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ไปยัง 
ดาวดวงอ่ืน ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อตระหนักว่าโลก 
เป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต  
จึงต้องปฏิบัติตนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนโลก 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
8. สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเชื่อมโยงความรู้จาก 

การสังเกต จากแบบจำลอง และจากข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
และท่ีเกิดรุนแรงมากข้ึน โดยใช้
หลักฐานและการเชื่อมโยงความรู้ 
จากการสังเกต จากแบบจำลอง  
และจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

2. นำเสนอประโยชน์และผลกระทบ
ของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

 

1. สังเกตภาพโลกท่ีมีชั้นบรรยากาศปกคลุม ตั้งคำถามเก่ียวกับ
อุณหภูมิอากาศ เมื่อมสีสารบางชนิดในชั้นบรรยากาศปกคลุม 
โลกไว้ หรือร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่พบในชั้นบรรยากาศ 
ที่ทำให้อากาศบนโลกไม่หนาวเย็นจนเกินไป ทำให้เหมาะสมต่อ 
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

2. รวบรวมข้อมูลโดยการวัดอุณหภูมิอากาศเมื่อให้ความร้อนและ 
หยุดให้ความร้อนกับอากาศท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะท่ีมีและไม่มีวัตถุ 
มาปิดที่ปากภาชนะ และลงข้อสรุปเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศ 
เมื่อมีสสารช่วยในการกักเก็บและคายความร้อน 

 
ตัวอย่างการให้ความร้อนกับอากาศที่บรรจุอยู่ในภาชนะ 

 

3. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศเมื่อมีสสารช่วยในการกักเก็บ
และคายความร้อนไปสู่การอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
ที่เกิดจากแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บและ
คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก และร่วมกันอภิปรายประโยชน์
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 

4. นำเสนอการเกิดและประโยชน์ของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

 
ตัวอย่างแผนภาพอธิบายการเกิดและประโยชน์ของปรากฏการณ์  

เรือนกระจก 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. ตั้งคำถามเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศ ถ้าชั้นบรรยากาศของโลก 

มีแก๊สเรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจใช้รูป กราฟแสดงข้อมูล
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก หรือสถานการณ์ข่าวต่าง ๆ ประกอบ 
การตั้งคำถาม 

6. รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบจำลองแสดงการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดรุนแรงมากขึ้น โดยเปรียบเทียบ
อุณหภูมิอากาศเม่ือให้ความร้อนกับอากาศท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะ 
ที่มีปริมาณแก๊สเรือนกระจกแตกต่างกัน จัดการข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตหรือที่รวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น 
กราฟหรือตารางแสดงอุณหภูมิอากาศที่วัดได้ และแปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟหรือตาราง และลงข้อสรุปโดยอาศัย
ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมได้ 

 
ตัวอย่างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก                         

ที่เกิดรุนแรงมากขึ้น 
 

7. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดรุนแรงมากขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และนำเสนอหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ 

9. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
ด้วยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการเสนอแนวทาง  
ในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและนำเสนอหรือสื่อสารผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
และเหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. ระบุแหล่งที่มาท่ีก่อให้เกิด       
แก๊สเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ  
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของตนเองและสมาชิก 
ในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊ส 
เรือนกระจกโดยใช้เหตุและผล 

 

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
รวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้น เพ่ือระบุแหล่งที่มาจากธรรมชาติ
หรือจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก และ
ชนิดของแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น เช่น 
- การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ซากดึกดำบรรพ์ในด้านการนำมาใช้เป็นพลังงาน ในด้าน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม การเผาขยะ การเกิดไฟป่า 

- การปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการในภาคอุตสาหกรรม 
- การปล่อยแก๊สมีเทนจากกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับแนวทางในการลดกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและ
นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
มุ่งม่ัน ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต 
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
โดยใช้เหตุและผล และระบุชนิดของแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 
ตัวอย่างพฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต เช่น  
การบริโภคอาหาร การใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง การใช้พลังงานไฟฟ้า การกำจัดขยะหรือของเสีย
ในบ้าน 

3. ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการเสนอแนวทางในการลดกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกโดยใช้เหตุและผล รวมถึงการช่วย
เพ่ิมแหล่งดูดกลับแก๊สเรือนกระจก เช่น ช่วยกันปลูกต้นไม้ 
นำเสนอ สื่อสาร หรือรณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
และเหมาะสม และมุ่งม่ัน ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่นำเสนอไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.๔ เน้นให้นักเรียนได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสง รับรู้ความสำคัญของแสงที่มีต่อ 

การมองเห็น ใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตในการอธิบายลักษณะและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยการเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการมองเห็น อธิบายการมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โดยเชื่อมโยงกับการมองเห็นสิ่งที่เป็น
แหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในการคาดการณ์  
การมองเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าโดยไม่ด่วนตัดสินใจหรือลงข้อสรุป 
พยายามสร้างแบบจำลองและอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ จับประเด็นสำคัญจาก
การสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิบัติตนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลก เพื่อแสดงความตระหนักว่าโลกเป็นดาว 
ดวงเดียวในระบบสุริยะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

ป.๕ เน้นให้นักเรียนได้สังเกตและอธิบายลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีวัตถุประเภทต่าง ๆ มากั้น         
แนวการเคลื่อนที่ของแสง จำแนกประเภทวัตถุที่สังเกตออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุ  
ทึบแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ ทำงานเป็นทีมในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง  
สังเกตและอธิบายการเกิดเงา ลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉาก ลักษณะและการเกิดเงามืดและเงามัว ร่วมกัน
วิเคราะห์และอธิบายแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว และเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์
ในชีวิตประจำวันหรือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนด 
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ป.๖ เน้นให้นักเรียนได้สังเกตและตั้งคำถามถึงสาเหตุของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา อธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณ์ รวมถึงคาดการณ์รูปร่างของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ และสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ มีความพยายามในการใช้หลักฐาน
และการเชื่อมโยงความรู้จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากการจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ในการนำมาใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และท่ีเกิดรุนแรงมากข้ึน นำเสนอประโยชน์และผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ใส่ใจ กระตือรือร้นและพยายามวิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและสมาชิก 
ในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกโดยใช้เหตุและผล ตั้งใจแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเกี่ยวกับแนวทางในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก รวมถึงการนำเสนอหรือสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และมุ่งมั่น ตั้งใจในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่นำเสนอเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

 
ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ 

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน   
การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำ
ความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
10. ตั้งคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ สังเกตและ

อธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของ
วัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง 
มวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ
ผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม   

11. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเครื่องมือหรือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา
หรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้า  
แบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำ  
ความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ประเมินตนเองในด้านผลงานและการทำงานในบทบาท 
การเป็นสมาชิกของทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
10. ตั้งคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ สังเกต

และอธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และ
น้ำหนักของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน 
แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และนำเสนอผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม 

แรงเสียดทาน 
1. ตั้งคำถามและสมมติฐานเพ่ือทดลอง

เกี่ยวกับผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
วัตถบุนพื้นผิว ต่าง ๆ  

2. นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เรื่องแรงเสียดทานในการแก้ปัญหา 
วิเคราะห์หรืออธิบายสถานการณ์
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม 

 

แรงเสียดทาน  
1. สังเกตกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน 

เช่น การทำงานบ้าน การเล่นกีฬา ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ 

2. ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการบันทึกข้อมูล และทำการทดลอง 
โดยสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเม่ือผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปบน
พ้ืนผิวต่าง ๆ 

3. จัดการข้อมูลที่รวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง 
แผนภูมิแท่ง เพื่อเปรียบเทียบระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้บน
พ้ืนผิวต่าง ๆ ใช้ความรู้พื้นฐานเรื่องแรงกับการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุมาประกอบการอภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ 
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพ้ืนผิวต่าง ๆ  

4. ร่วมกันนำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน 
ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ หรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ และผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม เช่น การนำภาพหรือ
สิ่งของจริงมาแสดงหรือทำกิจกรรมสาธิตประกอบการอธิบาย
เกี่ยวกับประโยชน์หรือผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ เช่น 
- การทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไปบนพ้ืนง่ายขึ้น 

โดยใช้ผ้าหรือกระดาษลังมารองที่พ้ืนสิ่งของแล้วลากเพ่ือลด 
แรงเสียดทานระหว่างสิ่งของกับพ้ืน 

- ลักษณะของพ้ืนรองเท้าที่มีดอกยางเป็นลวดลายเพ่ือเพ่ิม 
แรงเสียดทานระหว่างรองเท้ากับพ้ืนและทำให้เกิดความปลอดภัย
ขณะการเดินหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ 

- การปูพื้นห้องน้ำด้วยกระเบื้องที่มีผิวขรุขระเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทาน
และลดอันตรายในการลื่นล้มขณะเดินบนพื้น 

- การออกแบบฝาขวดน้ำให้มีรอยหยักหรือการทำให้ตัวขวดน้ำ 
ที่มีร่องหรือลวดลายเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานระหว่างมือกับฝาขวด
หรือตัวขวดน้ำ และทำให้เปิดฝาขวดน้ำหรือจับขวดน้ำได้ง่ายขึ้น 

    
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก 
3. สังเกตและอธิบายผลของ         

แรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ     
บนโลก 

4. อธิบายวิธีการและใช้เครื่องชั่งสปริง 
และระบุหน่วยในการชั่งน้ำหนัก
ของวัตถุ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และ
น้ำหนักของวัตถุจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ 

5. นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก  
ในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม 

แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก  
5. สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบตัว ตั้งคำถามเก่ียวกับ 

ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ บนโลก รวบรวมข้อมูลจาก
การสังเกตเมื่อปล่อยวัตถุต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่อย่างอิสระ สังเกต
ทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 
ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุบนโลก และทิศทางท่ีแรงโน้มถ่วง
ของโลกกระทำต่อวัตถุ  

6. อธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง พยากรณ์และวัดขนาดของ                    
แรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุหรือน้ำหนักของวัตถุหากมวล
ของวัตถุที่ชั่งเพิ่มข้ึนหรือลดลงโดยใช้เครื่องชั่งสปริง ร่วมกัน
อภิปรายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล 
และน้ำหนักของวัตถุ  

7. นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง มวล และ
น้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น   
การไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำของน้ำ การโยนบาสเกตบอลลงห่วง 
การที่ตัวเราหรือสิ่งของต่าง ๆ อยู่บนพื้นได้ ผ่านสื่อหรือวิธีการ 
ที่เหมาะสม เช่น การใช้ภาพ แผนภาพ คลิป มาประกอบ 
การอธิบาย 

11. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเครื ่องมือหรือเครื ่องใช้อย่างสร้างสรรค์  
เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้เกี ่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า 
สมบัติการนำความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ  ประเมินตนเองในด้านผลงานและ 
การทำงานในบทบาทการเป็นสมาชิกของทีม 

สมบัติด้านความแข็งและการนำ
ความร้อนของวัสดุ 
1. ประเมินและเลือกวิธีการทดลอง

เพ่ืออธิบายสมบัติด้านความแข็ง 
และการนำความร้อนของวัสดุที่พบ
ในชีวิตประจำวัน 

2. อธิบายสถานการณ์ที่พบ 
ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็ง  
และการนำความร้อนของวัสดุ 

 

สมบัติด้านความแข็งและการนำความร้อนของวัสดุ  
 
1. สังเกตกิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติ 

ด้านความแข็งของวัสดุ เช่น การแกะสลักหิน การแกะสลักไม้  
ตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การทดลองเก่ียวกับสมบัติด้านความแข็ง 
ของวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ กระจก โลหะ พลาสติก 

2. ร่วมกันตั้งสมมติฐาน อภิปรายเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
ในการทดลอง กำหนดนิยามปฏิบัติการ ประเมินและเลือกวิธีการ
ทดลอง เช่น การนำวัสดุต่าง ๆ มาขูดขีดกัน หรือการนำโลหะ
มากดลงบนเนื้อวัสดุต่าง ๆ โดยร่วมกันอภิปรายข้อดี ข้อจำกัด 
ความเหมาะสมของวิธีการดำเนินการแต่ละวิธี รับฟังแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
ของสมาชิกในทีมเพ่ือหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจกับทีม นำไปสู่
การตอบคำถามเกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการออกแบบ

และสร้างเครื่องมือเครื่องใช้อย่าง
สร้างสรรคโ์ดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติด้านความแข็ง และ/ หรือ
การนำความร้อนของวัสดุ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างวิธีการทดลองการนำวัสดุมาขูดขีดกัน 
 

 
ตัวอย่างวิธีการทดลองการนำโลหะมากดลงบนเนื้อวัสดุ 

 
3. ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยทำการทดลองตามวิธีที่เลือก และ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา อภิปรายเพ่ือสรุปเกี่ยวกับ
สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ จัดการข้อมูลที่รวบรวมได้และเลือก
รูปแบบการนำเสนอที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยอาจใช้หรือไม่ใช้
คอมพิวเตอร์  

4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ  
โดยอธิบายและยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจำวัน 
เช่น การเลือกใช้วัสดุทำสิ่วสำหรับแกะสลัก มีดฉลุกะลามะพร้าว 

5. สังเกตกิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติการนำ
ความร้อนของวัสดุ เช่น การใช้ผ้าห่มฉุกเฉินหรือผ้าห่มอวกาศ 
กับนักกีฬา กับงานกู้ภัยโดยใช้ห่มร่างกายผู้บาดเจ็บ หรือคนตกน้ำ
เพ่ือไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อน วิเคราะห์สถานการณ์ ตั้งคำถาม
เพ่ือนำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับสมบัติการนำความร้อนของวสัดตุ่าง ๆ 
เช่น ไม้ แก้ว ทองแดง เหล็ก พลาสติก 

 
ตัวอย่างสถานการณ์การใช้ผ้าห่มฉุกเฉินหรือผ้าห่มอวกาศห่มร่างกาย

ผู้บาดเจ็บ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 6. ร่วมกันตั้งสมมติฐาน อภิปรายเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

ในการทดลอง กำหนดนิยามปฏิบัติการ ร่วมกันหาวิธีการทดลอง
ที่หลากหลายและมีความเป็นไปได้ ประเมินและเลือกวิธีการทดลอง
โดยพิจารณาจากข้อดี ข้อจำกัด ความเหมาะสมของวิธีการ
ดำเนินการแต่ละวิธี เช่น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
วัสดุก่อนและหลังให้ความร้อน หรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของดินน้ำมันที่ติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของวัสดุเมื่อวัสดุได้รับ 
ความร้อน โดยรับฟัง แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และเคารพ
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายของสมาชิกในทีม เพ่ือหา 
ทางเลือกและร่วมตัดสินใจกับทีม นำไปสู่การคำถามเกี่ยวกับ 
การนำความร้อนของวัสดุ 

7. ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยทำการทดลองตามวิธีที่เลือก  
วางแผนการทำงาน และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน 
ออกแบบการบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง  
ทางเดียว ร่วมกันรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา อภิปราย 
เพ่ือสรุปและจำแนกวัสดุต่าง ๆ ตามสมบัติการนำความร้อน 
ของวัสดุ 

8. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ  
โดยอธิบายและยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีพบในชีวิตประจำวัน 
เช่น การเลือกใช้วัสดุในการทำเครื่องใช้สำหรับทำอาหาร  
ภาชนะเก็บอาหาร การทำเครื่องนุ่งห่ม 

9. ร่วมกันทำงานเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
และปรับปรุงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มีอยู่เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็ง 
และ/ หรือการนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ เช่น การนำผ้ามาพันหุ้ม
ที่ด้ามของหม้อเพ่ือกันความร้อน หรือการนำแผ่นยางหรือผ้ามารอง
ที่ขาโต๊ะโลหะเพ่ือป้องกันพ้ืนไม้เป็นรอย 

 
ตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างจากการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ

สมบัติด้านความแข็ง และ/ หรือการนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
4. สังเกตและระบุการเปลี่ยนพลังงาน

ที่พบจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
5. ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย อธิบาย

หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ 
ในวงจรไฟฟ้า และสื่อสารลักษณะ
การต่อวงจรไฟฟ้าโดยการเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า 

6. ทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ
ที่พบในชีวิตประจำวัน  

7. ตั้งสมมติฐาน ทดลอง และอธิบาย
เกี่ยวกับผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมที่มีต่อพลังงานไฟฟ้า 
ในวงจรไฟฟ้า 

8. วิเคราะห์และอธิบายความแตกต่าง
ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน และยกตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

9. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่าง
กระตือรือร้นในการสร้าง 
เครื่องมือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อ
ความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้
เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและสมบัติ 
ทางกายภาพของวัสดุ 

10. ประเมินตนเองในด้านผลงาน 
และการทำงานในบทบาท 
การเป็นสมาชิกของทีม 

 

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
10. ร่วมกันอภิปรายและระบุการเปลี่ยนพลังงานที่พบในกิจกรรม 

ที่สังเกต เช่น การปรบมือมีการเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็น
พลังงานเสียง การถูฝ่ามือมีการเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็น
พลังงานความร้อน ของเล่นจากเซลล์สุริยะมีการเปลี่ยนจาก
พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและจากพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานเสียง พัดลมมีการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล 

11. หาวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างจากอุปกรณ์ 
ที่กำหนดให้ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย  
ร่วมกันอภิปรายและอธิบายส่วนประกอบ วิธีการต่อวงจรไฟฟ้า    
อย่างง่าย หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ การเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และความแตกต่างระหว่าง
วงจรไฟฟ้าแบบวงจรเปิดและวงจรปิด 

 
ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

12. สื่อสารส่วนประกอบและลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
โดยการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า และร่วมกันอภิปรายประโยชน์
ของแผนภาพวงจรไฟฟ้า 

 
ตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 

13. ทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุต่าง ๆ เช่น แท่งไม้ แท่งแก้ว 
แท่งทองแดง แท่งเหล็ก พลาสติก ไส้ดินสอ โดยนำวัสดุมาต่อเพ่ิม
ในวงจรไฟฟ้า แล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า จำแนกวัสดุ
ออกเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

 
ตัวอย่างการต่อวัสดุในวงจรไฟฟ้า 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 14. อภิปรายเชื่อมโยงการนำสมบัติการนำไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เช่น วัสดุที่นำมาทำสายไฟฟ้าเป็นวัสดุที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า
หรือเป็นตัวนำไฟฟ้าและวัสดุที่นำมาหุ้มสายไฟฟ้าเป็นวัสดุ 
นำไฟฟ้าได้ไม่ดีหรือเป็นฉนวนไฟฟ้า 

15. สังเกตสิ่งของที่มีการต่อถ่านไฟฉายจำนวนแตกต่างกัน เช่น   
ไฟฉาย รีโมท ของเล่นต่าง ๆ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลจาก 
การต่อถ่านไฟฉายจำนวนแตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า ทดลอง 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานโดยการสังเกตความสว่างของ 
หลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรไฟฟ้าที่มีการต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรม
จำนวนแตกต่างกัน ร่วมกันอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมที่มีต่อพลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 

  

  
ตัวอย่างของเล่นของใช้ที่มีการใช้ถ่านไฟฉาย  

16. วิเคราะห์ความแตกต่างของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
แบบขนาน รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตผลที่มีต่อหลอดไฟฟ้า
ในแต่ละวงจรไฟฟ้าเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจาก
วงจรไฟฟ้า ร่วมกันอภิปรายและอธิบายความแตกต่างของ
ลักษณะการต่อหลอดไฟฟ้า เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟ้า และผลที่มีต่อหลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรไฟฟ้า 

  
ตัวอย่างการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 17. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า โดยบอก

ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ชนิดในบ้าน เช่น พัดลมมีการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานกล เตารีดมีการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
ความร้อน การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านที่มีทั้งการต่อแบบขนาน
และอนุกรมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
จะต่อกันแบบขนานเพ่ือความสะดวกในการใช้งานและไม่เกิด
ปัญหาหากเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนเกิดการขัดข้อง และมีการต่อ 
แผงควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านแบบอนุกรมเพ่ือให้สามารถ
ควบคุมวงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้ การใช้ปลั๊กพ่วงโดยมีการต่อ
สวิตซ์แบบอนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า 

 
ตัวอย่างปลั๊กพ่วงที่มีการต่อสวิตซ์แบบอนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า 

18. ทำงานร่วมกันอย่างกระตือรือร้นโดยวางแผนการทำงานเป็นทีม
ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
ตามวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ 
เช่น การออกแบบแบบจำลองวงจรไฟฟ้าในบ้าน หรือการสร้าง
เครื่องมือเครื่องใช้โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำความร้อน 
และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ  

19. นำเสนอผลงานตลอดจนรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาหรือ
การใช้ความรู้ประกอบการออกแบบ และรับฟังข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งจับประเด็นสำคัญและข้อคิดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

  

  
ตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ที่สร้างจากการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ

วงจรไฟฟ้าหรือสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

v 

v 
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 20. ประเมินตนเองในด้านผลงานที่ได้จากการออกแบบและแก้ปัญหา

และการทำงานในบทบาทการเป็นสมาชิกของทีม และนำ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้อ่ืนมาสะท้อนคิดในรูปแบต่าง ๆ เช่น 
การเขียนอนุทิน การอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
ป.๔ เน้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการสืบเสาะ ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมโดยแสดงความรับผิดชอบ

ต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์สถานการณ์ ตั้งคำถามที่สนใจ ตั้งสมมติฐาน กำหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และเลือกวิธีทดลองที่กำหนดให้เพื่อนำไปสู่การตอบคำถามเกี่ยวกับสมบัติด้านความแข็ง
และสมบัติการนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ ออกแบบการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับสมมติฐานของ  
การทดลอง แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้อ่ืนโดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายของสมาชิกในทีม
เพ่ืออธิบายและลงข้อสรุปจากการทดลองอย่างตรงไปตรงมา จัดการและเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มีอยู่เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้เรื่องสมบัติด้านความแข็ง และ/ หรือการนำความร้อนของวัสดุต่าง ๆ 

ป.๕ เน้นให้นักเรียนได้ตั ้งคำถามจากการสังเกตสถานการณ์รอบตัว แล้วตั ้งสมมติฐานเพื ่อนำไปสู่  
การทดลองเก่ียวกับผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุบนพื้นผิวต่าง ๆ ออกแบบการบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการทดลอง จ ัดการข้อมูลที ่ ได ้จากการทดลองให้อย ู ่ ในร ูปแบบที ่ เหมาะสมเพื ่อใช้  
ในการเปรียบเทียบผลของแรงเสียดทานบนพื้นผิวต่าง ๆ นักเรียนจะได้สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ  
เพื ่อเชื ่อมโยงไปสู ่การอธิบายผลของแรงโน้มถ่วงที ่มีต่อวัตถุบนโลก ฝึกทักษะการใช้เครื ่องชั ่งสปริง  
ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดน้ำหนักของวัตถุหรือวัดขนาดของแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุ 
พร้อมระบุหน่วยของการวัด และนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาร่วมกันอภิปรายและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล และ
น้ำหนักในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอโดยเลือกใช้สื่อหรือวิธีการ 
ที่เหมาะสม 

ป.๖ นักเรียนจะได้ใช้การสังเกตในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานที่พบในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย รับรู้ประโยชน์และใช้การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
ในการสื่อสารอุปกรณ์ที่ใช้และลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจ ทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุต่าง ๆ 
ทำการทดลองและอธิบายผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมที่มีต่อพลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า วิเคราะห์
ความแตกต่างของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานและเชื่อมโยงความรู้สู่สถานการณ์ที่พบ 
ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้ทำงานเป็นทีมโดยร่วมกันวางแผนการทำงานในการออกแบบและสร้าง
เครื่องมือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสม นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะ 
ประเมินตนเองแล้วสะท้อนคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและการแก้ปัญหา รวมถึงกระบวนการทำงานเป็นทีม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นต่อคนทุกช่วงวัย สำหรับในช่วงชั้นที่ 2 

เป็นวัยที่พร้อมต่อการเรียนรู้  และให้ความสนใจกับเรื ่องราวใหม่ ๆ เพื่อเปิดมุมมองรอบตัวหรือในบริบท 
ที่แตกต่างออกไป เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
และยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความสนใจเหล่านั้นได้ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงชั้นนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างพื้นฐานกระบวนการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและมีตรรกะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ส่งเสริมการคิด 
เชิงวิพากษ์ สามารถค้นหา รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เข้าใจถึงข้อจำกัดของข้อมูล 
และอันตรายจากการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการใช้งานอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร หรือเพ่ือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ ระบบ และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้าง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ แสดงข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ 
รวดเร็ว การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะรวมถึงการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาทั้งปัญหา 
ทางคอมพิวเตอร์และปัญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และ 
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 จะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม การออกแบบและเขียน
โปรแกรม การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล การสร้างทางเลือก การประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดที่จำเป็นในการแก้ปัญหา ให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 

จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในช่วงชั้นที่ 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาผ่านหัวข้อต่อไปนี้    
• การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและ

ปรับเปลี ่ยนให้สอดคล้องได้ตามเง ื ่อนไข แสดงวิธ ีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมที ่ช ัดเจนเข้าใจง่าย 
เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีความพยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 

• การจัดการและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูล การรวบรวม จัดเก็บ จัดเตรียม และนำข้อมูลไป

ประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
แผนภูมิ กราฟ สร้างทางเลือกจากข้อมูลและเงื ่อนไขที่กำหนดและตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล   
มีมารยาทในการให้และการใช้ข้อมูล เข้าใจถึงคุณค่าและตระหนักถึงความเอนเอียงของข้อมูล 
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• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมค้นหา ระบุคำค้นที่กระชับ ตรงประเด็น ใช้เทคนิค

การค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่พบในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ในอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทและเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้งาน ปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ 
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

• การสร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างของเล่น ชิ้นงาน หรือสิ่งของเครื่องใช้เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการหรือแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีได้ตามหน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างคุ้มค่า 
การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงชั้นที่ 2 จะทำให้นักเรียน 

มีพื้นฐานกระบวนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีตรรกะ แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นระบบ 
สามารถออกแบบลำดับขั ้นตอนในการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนและยืดหยุ ่น  ค้นหาจุดหรือขั ้นตอนของ 
การทำงานที่ทำให้ผลลัพธ์ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามความต้องการ มีความพยายามในการแก้ปัญหา สามารถ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นที ่แตกต่างเพื ่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา 
ที่หลากหลาย 

นักเรียนนำทักษะการรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบหรือข้อสรุปของปัญหา สร้างทางเลือกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาข้อมูล
และเงื่อนไขที่ม ีพิจารณาถึงผลกระทบและมีมารยาทในการให้ข้อมูลหรือการนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้งาน  

 นักเร ียนนำวิธ ีการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือหาคำตอบ 
เพื่อประโยชน์ในการเรียนและการดำเนินชีวิต ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล แยกแยะ
ข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็นก่อนนำข้อมูลไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อ ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาท เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถรับมือและจัดการปัญหาหากพบการระราน
ทางไซเบอร์ สร้างอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลของตนเองอย่างเหมาะสมเพ่ือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  ภาษาไทย สามารถจัดให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารจากการอธิบายอัลกอริทึมด้วยภาษาที่มีความชัดเจน 

ไม่กำกวม เรียบเรียงประโยคให้ผู ้อื ่นเข้าใจขั ้นตอนการทำงานและเหตุผลของคำสั ่งได้  การเขียนอีเมล 
ตามหลักการเขียนจดหมายที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ การเรียบเรียงและสรุปประเด็นจากการค้นหาข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ตด้วยภาษาของตนเอง การเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีมารยาทผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลด้วยการพูด เขียน หรือสร้างงานนำเสนอ
เพ่ือสื่อสารเรื่องราวให้น่าสนใจ  

 ภาษาอังกฤษ สามารถจัดให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ โดยใช้เมนูหรือคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม
เป็นภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ในกรณีที่มีการใช้คำที่ใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน เพื่อพัฒนา
เป็นคลังคำศัพท์ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ฝึกทักษะการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง โดยการแปลภาษา 
ด้วยเครื่องมือการค้นหาขั้นสูง ออกแบบบทสนทนาระหว่างตัวละคร ในการเขียนโปรแกรมที่มีเรื่องราวและ 
การโต้ตอบ 
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 ศิลปะ นำศิลปะมาใช้ในการออกแบบและสร้างงานนำเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างงานศิลปะ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ชิ้นงานมีความสวยงามและสื่อสารความคิดให้น่าสนใจ เขียนโปรแกรมสร้างงาน
ศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว (animation) เรื ่องราว และเกม ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมผ่าน
กิจกรรมศิลปะ เช่น โปรแกรมวาดภาพ pixel art โปรแกรมผสมสีน้ำ โปรแกรมวนซ้ำวาดลวดลายหรือสร้าง
ลายเส้นให้เป็นภาพต่าง ๆ  เผยแพร่ผลงานศิลปะของตนโดยแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ ปกป้องงานลิขสิทธิ์
ของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น   

 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำ
กิจกรรม กำหนดกติกา หรือวิธีการเล่นกีฬา ด้วยการเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน ใช้ซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง และข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือวิเคราะห์การเจริญเติบโตของร่างกาย  

 สังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ในเรื่องการเป็นพลเมืองที่รู้จักปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่าง ไม่กลั่นแกล้งผู้อ่ืน การปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์เพ่ือให้สามารถจัดการอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เช่น 
การสำรวจความคิดเห็น การทำโพล (poll)  การสร้างตารางคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน ค้นหา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแนวคิดท่ีแตกต่างกัน แยกแยะข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็น เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และสมเหตุสมผลต่อประเด็น 
ทางสังคมและชุมชน 

 การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  สามารถบูรณาการความรู ้ในการวางแผน 
การทำงาน และจัดการงานต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับขั ้นตอนเพื ่อให้ ได้ผลลัพธ์ตามที่ต ้องการและใช้เวลา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง ใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณต้นทุน ทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย และประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขายสินค้าและบริการโดยไม่ขาดทุน 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำโฆษณา โบรชัวร์ ป้ายโฆษณาสินค้า 

 คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการประมวลผล
ข้อมูล นำเสนอข้อมูล นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาสร้างของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการใช้
แม่เหล็ก ไฟฟ้า หรือกลไกต่าง ๆ ตามความสนใจหรือเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีพบ เขียนโปรแกรมจำลอง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น วัฏจักรน้ำ การโคจรของดาวเคราะห์ การเกิดกลางวัน-
กลางคืน สุริยุปราคา จันทรุปราคา  ใช้โปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณและสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกับพิกัด มุม และมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
ด้วยการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่และวาดภาพเรขาคณิต จำลองการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยการ
เขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว เขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายโดยรับข้อมูลนำเข้า และใช้สูตรคำนวณต่าง ๆ 
เช่น การทอนเงิน การลดราคาสินค้า ดอกเบี้ยทบต้น ปริมาตร และมวล 

 บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำแนวคิดในการวิเคราะห์ 
วางแผน  ออกแบบอัลกอริทึมหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา และการค้นหาวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ความรู ้และเทคนิคเกี ่ยวกับการค้นหาข้อมูลในการหาคำตอบที่สงสัยหรือเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้งาน  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ 
ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการงานหรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 
1.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา 1. การจัดการตนเอง 

2. การคิดข้ันสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา ตรวจหาข้อผิดพลาด
และปรับปรุงโปรแกรม 
 

2. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.1 ใช้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ จัดเตรียม 

ประมวลผล นำเสนอข้อมูล เพ่ือการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

  

3. รู้เท่าทันดิจิทัล 

3.1 เข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
  

4. ใช้และสร้างเทคโนโลยี 
4.1 

 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
เพ่ือแก้ปัญหา 
 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ   
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ ๒ 

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีว ิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หาวิธ ีการแก้ปัญหา  
ที่หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วยข้อความ 
หรือแผนภาพ  อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป   มีความพยายามและกระตือรือร้น 
ในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื ่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงาน
เป็นทีมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล  รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ จัดเตรียม 
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้ 
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล 

4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพ่ือทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง อ่านเรื่อง 
หรือดูภาพที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ ไม่ตัดสินผู้อื่น โดยใช้
อคต ิประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความคิดเห็นที่หลากหลาย มีมารยาทและ
จริยธรรมในการสื ่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และร่องรอย  
ทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

5. พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์และ
รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี โดยตอบสนอง
ความต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข สะท้อนผลที่มีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

 ในช่วงชั ้นที ่ 2 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู ้เกี ่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ  
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องได้ตามเงื่อนไข แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย เขียนโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีความพยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีว ิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หาวิธีการแก้ปัญหา  
ที่หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วยข้อความ 
หรือแผนภาพ  อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป   มีความพยายามและกระตือรือร้น 
ในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงาน
เป็นทีมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หาวิธีการแก้ปัญหา  

ที่หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล ด้วยข้อความ
หรือแผนภาพ  อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป   มีความพยายามและกระตือรือร้น 
ในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

1. แก้ปัญหาจากสถานการณ์ 
ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์
จำลองโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
และร่วมกันค้นหาวิธีการ 
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 

 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

1. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการแกป้ัญหา ซึ่งเป็นการนำกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดมาหา
ข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผล การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
เชิงตรรกะทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น  
วิธีที่ 1 แจกแจง (สร้าง/ เขียน/ แสดง) ทางเลือกท้ังหมดแล้วตัด

ทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขออก 
วิธีที่ 2 สร้างคำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทีละขั้น จนได้

คำตอบที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด 
2. ระดมความคิดในทีมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูล เงื่อนไขท่ี

เกี่ยวข้อง วาดภาพหรือเขียนแผนภาพเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเหตุและผลซึ่งนำไปสู่คำตอบ ตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา 
นำเสนอคำตอบและอภิปรายแนวทางในการหาคำตอบหรือ 
การลงข้อสรุป ร่วมกันค้นหาวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
เช่น 

1. การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ตัวอย่างที่ 1 ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายหน้าร้านว่า ร้านนี้หยุด 

ทุกวันพุธในสัปดาห์ที ่2 และ 4 ของเดือน ถ้าเดือนนี้วันที ่1 
ของเดือนตรงกับวันจันทร์ นักเรียนไม่ควรไปซื้อของที่ร้านนี้ 
ในวันที่เท่าไร  

ตัวอย่างที ่2 ต้องการปลูกผัก 4 ชนิด คือ ถั่วฝักยาว กุยช่าย 
กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง เมื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผัก  
4 ชนิดนี้ พบว่า ไม่ควรปลูกถ่ัวฝักยาวใกล้กับกุยช่ายและ
กระเทียม และไม่ควรปลูกหน่อไม้ฝรั่งใกล้กับกระเทียม เนื่องจาก
พืชดังกล่าวมีศัตรูพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ได้ผลผลิตน้อยลง 
หากต้องการปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดนี้ จะต้องวางแผนการปลูก 
โดยเรียงลำดับแปลงผักตามลำดับอย่างไรได้บ้าง  

 

 
 

ตัวอย่างที่ 3 ให้ทำฉลากติดหน้ากล่องอาหารทะเลที่จัดเรียงอยู่
ซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 2 กล่อง รวม 4 กล่อง โดยต้องหาคำตอบ
ก่อนว่าแต่ละกล่องเป็นอาหารทะเลชนิดใดบ้าง โดยมีข้อมูล
เบื้องต้นดังนี้ 

 1) กล่องหมึกแห้งอยู่ด้านล่างสุด 
  2) กล่องปูดองอยู่ด้านบนกล่องปลากะพง 
  3) กล่องกุ้งอยู่ด้านบนติดกับกล่องหมึกแห้ง 

ตัวอย่างที ่4 ต้องการจัดเรียงกล่องอาหารทะเล 6 กล่อง  
ซึ่งบรรจุสัตว์น้ำต่างชนิดกัน ได้แก่ กั้ง กุ้ง ปู ปลากุเลา  
ปลาอินทรีย์ หอยเม่น ซ่ึงต้องนำกล่องไปวางท้ายรถกระบะ  
ชั้นละ 2 กล่อง ซ้อนกันได ้ไม่เกิน 3 ชั้น และมีเง่ือนไข 
ในการจัดวางกล่องเพ่ือให้สะดวกต่อการส่งสินค้าและ 
การขนย้าย ดังนี้  

  1) กล่องหอยเม่นอยู่ด้านล่างสุด 
  2) กล่องกุ้งและกล่องก้ังอยู่ติดกันด้านบนสุด 
  3) กล่องปลาอินทรีย์อยู่ติดกันด้านล่างกล่องกุ้ง 
  4) กล่องปลากุเลาอยูต่ิดกันด้านบนกล่องป ู
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3. นักเรียนวาดภาพหรือเขียนแผนภาพ นำเสนอคำตอบและ

อภิปรายแนวทางในการหาคำตอบ  

   
อัลกอริทึมและการแสดงวิธีการ
แก้ปัญหา 
2. แสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ลำดับขั้นตอนด้วยข้อความหรือ
แผนภาพ 

 

อัลกอริทึมและการแสดงวิธีการแก้ปัญหา 
4. ศึกษาเก่ียวกับอัลกอริทึม (ขั้นตอนการแก้ปัญหา) และลักษณะ

ของอัลกอริทึมที่ดี ซึ่งต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถนำไป
ปฏิบัติตามเพ่ือแก้ปัญหาเดียวกันได้ ร่วมกันยกตัวอย่างอัลกอริทึม
ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีประกอบของเล่น วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ขั้นตอนปรุงอาหารสำเร็จรูป 

5. อภิปรายอัลกอริทึมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน เช่น การหุงขา้วด้วยหม้อไฟฟ้า/ การหุงข้าวโดยใช้
เตาถ่าน การเดินทางไปห้องสมุด/ บ้านเพื่อน การจัดเรียงหนังสือ
เข้าตู ้การทำความสะอาดบ้าน การปลูกพืช โดยให้แต่ละกลุ่ม
ระดมความคิดแล้วเขียนข้อความ สัญลักษณ์ หรือวาดภาพ  
ที่เป็นลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมหรือการแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
และนำเสนอแนวคิด หรืออาจให้นักเรียนระบุลำดับการทำงาน
จากภาพที่กำหนดให้ ตัวอย่างเช่น ให้วาดภาพหรือเขียนตัวเลข
กำกับ เพื่อเรียงลำดบัขั้นตอนในการทำปลากุเลาเค็มของจังหวัด
นราธิวาส 
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6. อภิปรายและเปรียบเทียบขั้นตอนการแก้ปัญหากับเพ่ือน   

รวมทั้งพิจารณาว่าสามารถสลับขั้นตอนได้หรือไม ่ค้นหาวิธีการ 
ที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ใช้เงินน้อยที่สุด        
ใช้เวลาน้อยที่สุด ระยะทางสั้นที่สุด ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด อภิปราย
เหตุผลของการตัดสินใจในการกำหนดลำดับข้ันตอน ต่าง ๆ  
และการปรับปรุงวิธีการให้ดียิ่งขึ้น สรุปเกี่ยวกับการออกแบบ
อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาว่าอาจมีได้หลายวิธีการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุผลของแต่ละปัญหา  

7. ศึกษาการแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลอง 
(pseudocode) และผังงาน (flow chart) ช่วยให้เห็นแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่ชัดเจน อภิปรายการนำรหัสลำลองและผังงาน 
ไปใช้ในการแสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
และแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอน 
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น ขั้นตอนการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการสมัครเป็นประธานนักเรียน ขั้นตอน 
การทำปุ๋ยหมัก ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อม    
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ถั่วเน่าแผ่น เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งทางภาคเหนือ 
  

 
รหัสลำลองและผังงานในการทำถ่ัวเน่า 
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เริ่มต้น 
นับคะแนน 
ขานแต้ม 
มีฝ่ายใดคะแนนถึง 11 หรือไม ่
ถ้าใช่ 
 หาผลต่างระหว่างคะแนน 
 ผลตา่งมากกว่า 1 หรือไม ่
 ถ้าใช่ 
  ประกาศผู้ชนะ 
  จบเกม 
 ถ้าไม่ใช่ 
  เล่นต่อ 
ถ้าไม่ใช่  
  เล่นต่อ 
จบ 
  

รหัสลำลองและผังงานในการนับคะแนนปิงปอง 
 

การแก้ปัญหาด้วยความมุ่งม่ันจนสำเรจ็ 
3. มีความพยายามในการแก้ปัญหา 
    อย่างไม่ย่อท้อจนสำเร็จ 

การแก้ปัญหาด้วยความมุ่งม่ันจนสำเร็จ 
8. นักเรียนแก้ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ที่กำหนดให้ ซึ่งอาจเป็น

โจทย์สถานการณ์จากงานหรือสถานการณ์จำลองที่มีหลายเงื่อนไข 
หาคำตอบได้ยาก หรือมีข้อมูลจำนวนมาก โดยใช้ร่วมกับกิจกรรม
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือจากกิจกรรมในสถานการณ์อ่ืน ๆ ในกรณีที่
นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้สอนพิจารณาให้คำแนะนำ 
ตามความเหมาะสม กระตุ้นและให้กำลังใจเพ่ือให้แก้ปัญหา 
ได้สำเร็จ ชื่นชมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความพยายาม 

ตัวอย่างที ่1 นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
หรือเล่นเกมที่มหีลายระดับตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก เช่น เกมตัวต่อ
(puzzle/ jigsaw) เกม Sudoku  

ตัวอย่างที ่2 นักเรียนเขียนโปรแกรมวาดรูปเรขาคณิตที่มี
รูปทรงต่าง ๆ และนำไปประกอบกันเป็นรูปอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไข 
ที่ครูกำหนด 

 

       
 

 



343 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 9. อภิปรายแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา โดยมุ่งประเด็น 

การอภิปรายในเรื่องของการค้นแนวทางการแก้ปัญหามากกว่า
ความสำเร็จ และลดความสำคัญเรื่องการเฉลยคำตอบ 

10. อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการแก้ปัญหา และ
ร่วมกันหาข้อสรุปหรือแนวทางในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ  
โดยอาจใช้คำถาม เช่น  
- เมื่อแก้ปัญหาในครั้งแรกไม่สำเร็จ นักเรียนทำอย่างไร  

นักเรียนยังคงค้นหาวิธีการอ่ืน ๆ ต่อไปหรือไม่ เพราะอะไร 

- นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อแก้ปัญหาไม่สำเร็จ และคิดว่า 
ต้องทำอย่างไรเพื่อให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ 

- นักเรียนพยายามแก้ปัญหาจนพบคำตอบ (หรือพบว่าไม่มี
คำตอบ) ใช่หรือไม่ นักเรียนพยายามแก้ปัญหาจนหมดเวลา 
ใช่หรือไม่  

- แรงจูงใจที่ทำให้นักเรียนมีความพยายามในการแก้ปัญหาคือ
อะไร  

- นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้พยายามแก้ปัญหาจนสำเร็จ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนการทำงานของตนเอง  
ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

การออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 
1. ออกแบบโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา   

ตามความสนใจหรือจาก  
สถานการณ์ที่กำหนด 

การออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 
1. อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนางาน 

เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การสร้างแอนิเมชันเพ่ือเล่าเรื่องราว
หรือจำลองสถานการณ์ การสร้างเกมเพ่ือความบันเทิงหรือ
การศึกษา การสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติเพ่ือช่วยในงานด้านต่าง ๆ 

2. พิจารณาสถานการณ์เพ่ือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนหรือธีมอ่ืน ๆ เช่น การสร้างภาพศิลปะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแอนิเมชันเพื่อจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์หรือเล่าเรื่องราว การต่อวงจรไฟฟ้าและเขียน
โปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ให้เปิดปิดไฟได้ การสร้างเกม 
เพ่ือความบันเทิงหรือเกมการศึกษา  

3. ศึกษาเก่ียวกับเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยเลือกใช้โปรแกรมตาม
บริบทของสถานศึกษา เช่น Scratch, KidBright IDE, Micro:bit 
ศึกษาการใช้อุปกรณ์และความปลอดภัยในการใช้งาน 
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 4. ร่วมกันเป็นทีมในการอภิปรายและวิเคราะห์สถานการณ์  

เพ่ือนำไปสู่การเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา โดยอาจใช้คำถาม เช่น 

- งานที่ต้องการทำคืออะไร ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง มีเงื่อนไข
อะไรบ้าง ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 

- งานที่ต้องทำนี้ประกอบด้วยงานย่อย ๆ กี่งาน งานอะไรบ้าง 
แต่ละงานจะเชื่อมโยงกันอย่างไร 

- นักเรียนเคยแก้ปัญหาหรือเคยเขียนโปรแกรมลักษณะเดียวกันนี้
มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย มีวิธีการอย่างไร สามารถนำวิธีการเดิม
มาใช้แก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ อย่างไร    

- ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการเขียนโปรแกรมนี้เป็นอย่างไร 
5. ร่วมกันวางแผน และออกแบบการทำงานของโปรแกรม และ

ถ่ายทอดความคิดโดยเขียนเป็น แผนภาพ รหัสลำลอง หรือผังงาน 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
2. เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา 

ตามความสนใจหรือจาก
สถานการณ์ที่กำหนด 

3. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจหาข้อผิดพลาด 
 

6. นักเรียนแต่ละทีมเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้และตรวจสอบ
ผลลัพธ์ และแก้ข้อผิดพลาดของโปรแกรม เมื่อผลลัพธ์ไม่ตรง
ตามท่ีต้องการ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอาจเกิดจากคำสั่งสลับที่ 
คำสั่งไม่ครบ ใช้คำสั่งผิด สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดได้  
โดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง โดยให้นักเรียนตรวจสอบ
เพ่ือค้นหาจุดที่มีข้อผิดพลาดด้วยตนเอง หากไม่พบให้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนหรือให้เพ่ือนช่วยแนะนำ 

7. นำเสนอผลงาน และอภิปรายผลเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขยีนโปรแกรม 
การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรม การประยุกต์หรือต่อยอดชิ้นงานที่เสร็จแล้ว
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือการปรับปรุง
กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  

8. อภิปรายประโยชน์ของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
และเชื่อมโยงการนำวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดไปใช้กับ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยอาจจำลองสถานการณ์ 
ในเรื่องต่าง ๆ และระดมความคิดเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
การทำงานหรือจากปัญหานั้น 

 
 

 

 

 



345 
 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
  

     
                        เขียนโปรแกรมสร้างรูปดอกไม้ 
 

     
                 เขียนโปรแกรมวาดรูปเรือตามพิกัด x,y 
 

                                                    
เขียนโปรแกรมสร้างนิทาน/บทสนทนา    เขียนโปรแกรมเกมรถแข่ง                          
 

  
เขียนโปรแกรมสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 

 

  
เขียนโปรแกรมควบคุมให้หลอดไฟติดอัตโนมตัิกับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.4 นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่มีข้อมูล

และเงื่อนไข 1 - 2 เงื่อนไข บอกเล่า หรือเขียนอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนเข้าใจง่ายสามารถสลับ
ขั้นตอน เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในการทำงาน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่ายที่มี  
การทำงานแบบลำดับเพื่อวาดภาพหรือสร้างบทสนทนา ตรวจหาข้อผิดพลาดในการทำงานด้วยตนเองหรือ 
จากคำแนะนำ มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยหาวิธีการอ่ืนเมื่อแก้ครั้งแรกไม่สำเร็จ 

ป.5 นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากการเชื ่อมโยงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือ
สถานการณ์จำลองที่มีข้อมูลหรือเงื่อนไข 1 - 2 เงื่อนไข และอาจมีคำตอบมากว่า 1 คำตอบ แสดงอัลกอริทึม 
ในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนรหัสลำลองและค้นหาวิธีการอื่นที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน ออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่ายที่มีการทำงานแบบลำดับ วนซ้ำ เพื่อสร้างชิ้นงาน ตรวจหาข้อผิดพลาด 
ในการทำงานด้วยตนเอง มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยหาวิธีการอ่ืนหรือขอคำแนะนำจนกว่าจะสำเร็จ 

ป.6 นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากการเชื ่อมโยงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือ
สถานการณ์จำลองที ่มีข้อมูลหรือเงื ่อนไขตั้งแต่ 2 เงื ่อนไข ขึ ้นไปและมีคำตอบมากว่า 1 คำตอบ แสดง
อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วยการเขียนรหัสลำลองหรือผังงาน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างชิ้นงาน
อย่างง่ายที่มีการทำงานแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข หรือมีการใช้ตัวแปร เพื่อสร้างเกม หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ 
ตรวจหาข้อผิดพลาดในการทำงานด้วยตนเองและช่วยแนะนำผู้อ่ืนได้ มีความพยามในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จนสำเร็จ 
 

 

 ในช่วงชั้นที่ ๒ ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล การรวบรวม จัดเก็บ จัดเตรียม และ
นำข้อมูลไปประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ กราฟ 
สร้างทางเลือกจากข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดและตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล เห็นถึงคุณค่าของ
ข้อมูล เข้าใจผลกระทบของการบอกข้อมูลส่วนตัว มีมารยาทในการให้และการใช้ข้อมูล และตระหนักถึง 
ความเอนเอียงของข้อมูล  

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล  รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ จัดเตรียม 

ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล   รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ 

จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูล 
โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล 

การใช้ซอฟต์แวร์ทำงาน 
ตามวัตถุประสงค์ 
๑. เลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน

ในการทำงานหรือแก้ปัญหาร่วมกัน
ตามวัตถุประสงค์ 

การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ 
 
1. อภิปรายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ที่นักเรียนรู้จักหรือที่ใช้

ในการทำงานต่าง ๆ ชีวิตประจำวัน อภิปรายลักษณะของ
ซอฟต์แวร์และตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประเภทนั้น ๆ เช่น 

2. การจัดการและนำเสนอข้อมูล 
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 - โปรแกรมปฏิทิน โปรแกรมรายการงานที่ต้องทำ (to do list) 

และโปรแกรมกระดาษโน้ต เช่น google calendar, 
reminder, sticky note 

- โปรแกรมกราฟิก เช่น Microsoft Paint, GIMP ใช้สำหรับสร้าง
งานกราฟิก 

- โปรแกรมประมวลคำ เช่น Google docs, Microsoft word  
ใช้สำหรับสร้างงานเอกสารรายงาน แผ่นพับ 

- โปรแกรมตารางทำงาน เช่น Microsoft Excel, Google Sheet 
ใช้สำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายหรือสร้างแผนภูมิ 

- โปรแกรมนำเสนอ เช่น Canva,  Microsoft PowerPoint, 
Google Slide ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอ โปสเตอร์ 

- โปรแกรมสำหรับการประชุม เช่น Google Meet, Microsoft 
Team, Zoom ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ 

2. ระดมความคิดในทีมเพ่ือวางแผนการทำงาน พิจารณาวัตถุประสงค์
ของการทำงาน อภิปรายเพ่ือเลือกโปรแกรมมาใช้งาน ศึกษาการใช้งาน
โดยเชื่อมโยงความรู้จากการใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เคยใช้มาก่อน 
และนำเสนอผลงานตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการใช้โปรแกรม 
เพ่ือการทำงานใด ๆ สามารถเลือกใช้ได้มากกว่า 1 โปรแกรม 
และโปรแกรมบางอย่างสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี  
แต่บางชนิดต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม 

ตัวอย่างที ่1 ต้องการสร้างวิดีโอนำเสนอผลงาน อาจเลือกใช้
ซอฟต์แวร์กราฟิกในการวาดและตกแต่งภาพ และใช้ซอฟต์แวร์
นำเสนอในการตกแต่งสไลด์หรือสร้างคลิปวิดีโอ 

ตัวอย่างที ่๒ ต้องการนัดหมายกับเพ่ือน ๆ ทำรายงาน
เอกสาร และนำเสนองานผ่านการเรียนออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถนัดพบกันได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เช่น 
ใช้โปรแกรมปฏิทินเพื่อกำหนดลงตารางนัดหมายและส่งกำหนด 
นัดหมายไปยังอีเมลของเพ่ือน ๆ ใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ 
เพ่ือพูดคุยระดมความคิดในการทำรายงาน ใช้โปรแกรมประมวลคำ
ออนไลน์เพ่ือจัดทำเอกสารรายงาน ใช้โปรแกรมนำเสนอออนไลน์
ในการสร้างงานนำเสนอ 
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การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล 
๒. ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม 

ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
และลงข้อสรุป นำเสนอข้อมูล  
เพ่ือแก้ปัญหา ตัดสินใจ  
หรือหาคำตอบ 

การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล 
3. อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียน เช่น  

ชื่อ จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนครู ที่อยู ่สถานที่ใกล้เคียง 
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ 
โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

4. กำหนดสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการรวบรวบ ประมวลผล  
และนำเสนอข้อมูล โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากนั้นวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทำงาน  

5. ศึกษาวิธีการสำรวจ รวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การวัด  
การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามด้วยกระดาษหรือออนไลน์ 
เช่น google forms, office forms เพ่ือเลือกใช้รูปแบบของ 
การสำรวจที่เหมาะสม 

6. ออกแบบการบันทึกข้อมูล สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วิธีการ โดยอาจใช้ซอฟต์แวร์ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล 
จากนั้นอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการสำรวจ รวบรวม
ข้อมูล ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหา 

7. นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบรูปแบบหรือชนิดของข้อมูล 
และแก้ไขให้สอดคล้องหรือเป็นรูปแบบที่พร้อมสำหรับ 
การประมวลผล 

8. ใช้โปรแกรมตารางทำงาน (spreadsheet) จากนั้นประมวลผล
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อแก้ปัญหา หาคำตอบ 
หรือคาดการณ์แนวโน้มจากข้อมูลที่รวบรวมมา ตัวอย่าง 
การประมวลผลข้อมูล เช่น การหาค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน 
ในรอบ 10 ปี การเรียงลำดับปริมาณน้ำฝนจากมากไปหาน้อย 
ในรอบ 10 ปี การกรองข้อมูลเพื่อหารายการสินค้าในร้าน
สหกรณ์ของโรงเรียนที่มียอดขายมากกว่า 100 ชิ้น รวมทั้ง
อภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

9. ศึกษาและใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน เพ่ือสร้างแผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิวงกลม หรือกราฟเส้น โดยอภิปรายเพื่อเลือกรูปแบบของ
แผนภูมิหรือกราฟเส้น ให้เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ 
ที่ต้องการนำเสนอ จากนั้นสร้างแผนภูมิหรือกราฟเส้นตาม
วัตถุประสงค์ อภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแผนภูมิแต่ละชนิด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 10. กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ

ของงานนำเสนอ เช่น สไลด์ อินโฟกราฟิก วิดีโอ ป้ายนิเทศ 
โปสเตอร์ อภิปรายลักษณะของงานนำเสนอที่ดี เลือกและศึกษา
วิธีการใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ สร้างงานนำเสนอและ
นำเสนองาน โดยคำนึงถึงมารยาทในการสื่อสารและเทคนิค 
ในการนำเสนองานที่ดี ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
สร้างและนำเสนองานและการทำให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจ 

ตัวอย่างที่ ๑ การสำรวจพ้ืนที่สวนผักผลไม้และความต้องการ
น้ำของพืชแต่ละชนิด และตรวจสอบว่าต้องใช้น้ำทั้งหมดเท่าไร
เพ่ือเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อพืชในแต่ละปี โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตารางทำงาน 

              
พ้ืนทีป่ลูกพืชแต่ละชนิดและแหล่งน้ำ 

 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและรวบรวม 

 

 
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือหาปริมาณน้ำที่ต้องการของพืช 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ตัวอย่างที่ 2 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับศิลปกรรมของไทย  

จึงต้องการทราบจำนวนแหล่งศิลปกรรมในแต่ละภาค 
เพ่ือตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวในภาคนั้น เมื่อนักเรียนค้นหา
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่พบข้อมูลที่ระบุว่าภาคใดมีแหล่ง
ศิลปกรรมมากท่ีสุด แต่พบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อแหล่ง
ศิลปกรรมของประเทศไทยทั้งหมดจากเว็บไซต์ 
https://data.go.th/dataset/cultural-site ดังนั้นจึงต้องนำ
ข้อมูลมาประมวลผลโดยการใช้คำสั่งนับจำนวนเพื่อหาคำตอบ 
ที่ต้องการ  
 

 
 

ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วแสดงในรูปตาราง 
 

 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนแหล่งศิลปกรรมแต่ละภาค 

https://data.go.th/dataset/cultural-site
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
การสร้างทางเลือกและตัดสินใจ 
๓. วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือก 

ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

การสร้างทางเลือกและตัดสินใจ 
11. อภิปรายเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน

ว่ามีก่ีเส้นทาง แตล่ะเส้นทางผ่านสถานที่ใดบ้าง ใช้ระยะเวลา 
ในการเดินทางเท่าใด และนักเรียนเลือกเส้นทางใดในการเดินทาง
มาโรงเรียน เพราะเหตุใด ในกรณีท่ีฝนตก น้ำท่วม หรือผู้ปกครอง
ไม่ได้ไปส่งที่โรงเรียนนักเรียนเลือกเส้นทางใด เพราะเหตุใด 

12. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกและตัดสินใจ 
ในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา  
สร้างทางเลือก เปรียบเทียบทางเลือก และตัดสินใจ  
โดยขึ้นอยู่กับข้อมูล เงื่อนไข และเหตุผลที่นำมาใช้พิจารณา 
พิจารณาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและร่วมกันระดมความคิด
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาโดยพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนด 
อภิปรายแนวทางในการสร้างทางเลือก และระบุเหตุผล 
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  
ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น การจัดเมนูอาหารกลางวันของ
โรงเรียนใน 1 สัปดาห์ การวางแผนการท่องเที่ยว 1 วัน ภายใน
จังหวัดที่นักเรียนอยู่ การจัดวางตำแหน่งซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ 
ในงานโรงเรียน จากนั้นอภิปรายความสอดคล้องของทางเลือก
กับข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก 

ตัวอย่างที่ 1 พิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ 
ไฟฉาย กระบอกน้ำ เสื้อกันฝน อาหารกระป๋อง 
น้ำดื่ม ยากันยุง แผนที ่ กล้องส่องทางไกล 
เข็มทิศ กล้องถ่ายภาพ สมาร์ตโฟน ไม้ขีด 
เชือก ถุงกันทาก พัด หมวก 
ไม้เท้า ไฟแช็ค ถุงขยะ กระดาษชำระ 

ถ้านักเรียนต้องเดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่า
แบบไปเช้าเย็นกลับ นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้าง 
จำนวน ๔ อย่าง ให้นักเรียนสร้างทางเลือกในการเลือกสิ่งของ 
ที่กำหนดให้อย่างน้อย 2 ทางเลือก พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
ในแต่ละทางเลือก 
 

ตัวอย่างที่ 2 คุณแม่ให้เงิน 150 บาท ให้สร้างทางเลือก 
ในการซื้ออาหารกลางวันสำหรับคน 3 คนในครอบครัว  
อย่างน้อย 3 ทางเลือก นักเรียนจะซื้ออะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 ตัวอย่างที่ 3 นักเรียนต้องการนัดกับเพ่ือนในกลุ่มเพ่ือทำงาน

ส่งคุณครูในวันหยุด และมีสถานที่ที่สามารถมาทำงานได้ คือ 
โรงเรียนและบ้านของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ให้นำเสนอแผนที่
แสดงที่ตั้งโรงเรียนและบ้านของสมาชิก พร้อมแสดงเวลาที่ใช ้
ในการเดินทางในรูปแบบที่เข้าใจง่าย จากนั้นเลือกสถานที่ทำงาน
ที่ใช้เวลาในการเดินทางถึงจุดนัดหมายพร้อมระบุเหตุผล 
ในการเลือกสถานที่  
 

   
 

ตัวอย่างที่ 4 พิจารณาแผนที่เส้นทางขนส่งสาธารณะของ
เมืองต่อไปนี้ เพ่ือสร้างทางเลือก 3 เส้นทาง เดินทางจาก สถานี 
C1 ไปสถานี C9 และหาเส้นทางที่เสียค่าโดยสารน้อยที่สุด  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
คุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล  
๔. ระบุถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล 
 

คุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล  
13. ยกตัวอย่าง บอกเล่าข้อมูลของตนเองว่ามีอะไรบ้าง เช่น ชื่อ 

เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด อภิปรายว่าข้อมูลของเรา 
มีค่าหรือมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้มีค่าหรือ 
มีประโยชน์ต่อผู้ขายสินค้าอย่างไร ผู้ขายสามารถนำข้อมูล 
ของเราไปทำอะไรได้บ้าง การที่ผู้ขายได้ข้อมูลของเราไปจะมี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรบอกข้อมูลส่วนตัวให้คนอ่ืนทราบ
หรือไม ่เพราะอะไร ในสถานการณ์ใดบ้างที่จำเป็นต้องบอก
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลใดบ้างท่ีสามารถบอกได้   

14. ยกตัวอย่างแหล่งออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น  
การสมัครใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน
ธนาคาร เว็บไซต์เกมออนไลน์ แอปพลิเคชันชอปปิ้งออนไลน์ 
เว็บไซต์สตรีมม่ิงวิดีโอ เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ อภิปรายข้อดีและ
ข้อเสียของการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือ
การเปิดเผยข้อมูลบนพ้ืนที่สาธารณะ ประเด็นการอภิปราย เช่น 

- นักเรียนเคยกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครใช้บริการเหล่านี้หรือไม่  
ถ้าเคย นักเรียนกรอกข้อมูลอะไรบ้าง 

- นักเรียนคิดว่าผู้ให้บริการระบบนำข้อมูลของเราไปใช้ทำอะไร 

- การทีร่ะบบเหล่านี้รู้ข้อมูลของเราจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร  
- การที่เราจะกรอกข้อมูลหรือไม่นั้น นักเรียนคิดว่าต้องพิจารณา

จากอะไรบ้าง 

15. อภิปรายเกี่ยวกับมารยาทในการให้ข้อมูลและการใช้ข้อมูล  
โดยอาจใช้ประเด็นคำถาม เช่น  
- หากมีเพ่ือนมาถามข้อมูลส่วนตัวซึ่งนักเรียนไม่ต้องการบอก

ข้อมูลนั้น นักเรียนควรปฏิเสธอย่างไร  
- หากมีคนมาสอบถามข้อมูลของเพ่ือนที่นักเรียนรู้จัก นักเรียน

จะบอกหรือไม่ เพราะอะไร และจะบอกผู้ที่ถามว่าอย่างไร 

- หากข้อมูลที่เราบอกผู้อ่ืนถูกนำไปเปิดเผยจะมีผลกระทบ
อย่างไร 

- เมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วพบว่าต้องการนำ
ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์นั้นไปประกอบการทำรายงาน 
นักเรียนควรทำอย่างไร (ขออนุญาตเจ้าของบทความ และ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล)  
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 16. อภิปรายเกี่ยวกับความเอนเอียงของข้อมูล ซึ่งเป็นการนำเสนอ

ข้อมูลเพ่ือให้ผู้รับข้อมูลคล้อยตามไปในด้านใดด้านหนึ่ง 
ลักษณะของความเอนเอียงในการให้ข้อมูลหรือการสำรวจข้อมูล 
เช่น การนำเสนอข้อมูลในด้านบวกหรือลบเพียงด้านเดียว  
การนำเสนอผลการสำรวจที่ได้ข้อมูลจากบางกลุ่มซึ่งไม่ครอบคลุม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การสำรวจความคิดเห็นที่ทางเลือกไม่ครอบคลุม
ข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้ความเอนเอียงอาจพบได้เมื่อเราสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านโปรแกรมค้นหา(search 
engine) และเมื่อเข้าใช้งานระบบหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ก็จะพบข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย เช่น เมื่อใช้โปรแกรม
ค้นหาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ 

17. อภิปรายสถานการณ์หรือตัวอย่างของข้อมูลที่มีความเอนเอียง
และร่วมกันพิจารณาว่าจากข้อมูลดังกล่าวมีความเอนเอียง
อย่างไร ควรปรับแก้เรื่องความเอนเอียงอย่างไร  

ตัวอย่างที ่1 นักเรียนคนหนึ่งสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การเล่นเกมจึงต้องการสำรวจความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ ที่มี
ต่อการเล่นเกม ดังนั้นจึงได้ไปสำรวจข้อมูลในงานชุมนุมนักเล่น
เกม และผลจากการสำรวจนี้ได้ข้อสรุปว่าคนส่วนใหญ่ที่ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าเกมไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการเรียน 

ตัวอย่างที่ 2 เนื่องจากมีการจัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียน
ให้มีร้านขายอาหารสำหรับรับประทานรองท้องก่อนกลับบ้าน 
ได้เพียง 1 อย่าง นักเรียนกลุ่มหนึ่งจึงได้ทำแบบสำรวจข้อมูล 
ให้นักเรียนทุกคนตอบเพ่ือเลือกอาหารทานเล่นที่นักเรียนส่วนใหญ่
ต้องการรับประทาน โดยในแบบสำรวจมีอาหารทานเล่นให้เลือก 
ดังนี้  
 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  เพ่ือเลือกอาหารที่ท่าน
ต้องการให้ขายที่หน้าโรงเรียนเพียง 1 อย่าง 

 ลูกชิ้นทอด 
 ไก่ทอด 
 ใส้กรอกทอด 
 มันฝรั่งทอด 
 เกี๊ยวทอด 
 ไข่ปิ้ง 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
ป.4 นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในการทำงานหรือการแก้ปัญหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูล 

เชื่อมโยงปัญหาหรือสถานการณ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อนำซอฟต์แวร์มาใช้
ในการประมวลผลและนำเสนอข้อมูล เช่น การหาผลรวม ผลต่าง การหาค่าเฉลี่ย การสร้างตาราง แผนภูมิ 
สร้างทางเลือกที ่สอดคล้องกับเงื ่อนไขในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง  ๆ อย่างน้อย 2 ทางเลือก  
ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของข้อมูล 

ป.5 นักเรียนเลือกและใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในการทำงานหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวบรวม
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงปัญหาหรือสถานการณ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ
หรือคณิตศาสตร์เพื่อนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล เช่น การเรียงลำดับ การหาค่าต่ำสุด - สูงสุด 
การนับจำนวน สร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลมเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยพิจารณาตามรูปแบบที่เหมาะสม  
สร้างทางเลือกในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ทางเลือก มีมารยาทในการให้ข้อมูลและ
การใช้ข้อมูล 

ป.6 เลือกและใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในการจัดตารางงานของตนเอง และทำงานหรือการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เชื่อมโยงปัญหาหรือสถานการณ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อนำ
ซอฟต์แวร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล เช่น การนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข กรองข้อมูล สร้างแผนภูมิ กราฟ 
เพ่ือแปลความหมายหรือการคาดการณ์ สร้างทางเลือกจากสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีหลายชุดข้อมูล
และหลายเงื่อนไข อย่างน้อย 3 ทางเลือก และระบุเหตุผลในการตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างสอดคล้อง 
ตระหนักถึงความเอนเอียงของข้อมูลเพ่ือการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม 

 

 

 ในช่วงชั้นที่ ๒ ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมค้นหา ระบุคำค้นที่กระชับ 
ตรงประเด็น และใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่พบในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนำข้ อมูลไปใช้งาน 
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  ในอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทและเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้งาน ปกป้องตนเอง
จากการระรานทางไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และรอ่งรอยดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   รับฟัง  

อ่านเรื่อง หรือดูภาพที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ  ไม่ตัดสิน
ผู้อื่นโดยใช้อคติ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความคิดเห็นที่หลากหลาย  
มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และ
ร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 

 

 

3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รับฟัง  

อ่านเรื ่อง หรือดูภาพที่เกี ่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ  
ไม่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ 
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและ
การประเมินความน่าเชื่อถือ 
1. ระบุคำค้นที่กระชับ ตรงประเด็น 

ในการค้นหาข้อมูล   
2. ใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง 

(advanced search) ในการค้นหา
ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง  

3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
4. แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 

จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ 
 

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการประเมินความน่าเชื่อถือ 
 
1. กำหนดสถานการณ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือธีมต่าง ๆ  

ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล อภิปรายวัตถุประสงค์ของการค้นหา
ข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมค้นหา (search 
engine) อภิปรายและระบุคำค้นที่กระชับ ตรงประเด็น เพ่ือใช้ 
ในการคน้หาข้อมูล 

2. ค้นหาข้อมูลตามคำค้นที่กำหนด ตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหา 
ศึกษาความหมายของที่อยู่เว็บไซต์ (Universal Resource 
Locator: URL) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกเว็บไซต์
ด้านวิชาการหรือเว็บไซต์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นหน่วยงาน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องการค้นหาโดยตรง จากนั้นพิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้นในผลลัพธ์การค้นหาแต่ละรายการที่ปรากฏคำ 
หรือข้อความที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ แล้วจึงเข้าสู่เว็บไซต์ 
เพ่ือพิจารณารายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
โดยรับฟัง อ่านเรื่อง หรือดูภาพที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ 

3. ระดมความคิดในทีมอภิปรายเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูลและแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจาก URLชื่อหน่วยงาน  
ชื่อผู้เขียน วันเดือนปีที่เผยแพร่ข้อมูล แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ต้องการ และเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องตามท่ีต้องการอย่างน้อย 3 เว็บไซต์  
นำข้อมูลที่รวบรวบได้มาเปรียบเทียบ เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษา
ของตนเอง พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวันที่สืบค้น 
และนำเสนอผลการค้นหาข้อมูลโดยอาจทำในรูปของ
เอกสารรายงาน สไลด์ คลิป 

4. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
นักเรียนศึกษาวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง 
เช่น ระบุประเภทของข้อมูล (ภาพ วิดีโอ ข่าว แผนที่) ระบุชนิด
ของไฟล์ ระบุช่วงเวลา ระบุประเภทของเว็บไซต์ ค้นหาด้วยเสียง 
ค้นหาด้วยภาพ ค้นหาคำศัพท์หรือความหมายของคำในภาษาต่าง ๆ 
แปลงค่าหน่วยวัด แปลงค่าเงิน ข้อมูลพยากรณ์อากาศ โดยมี 
การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการค้นหาและผลลัพธ์ที่ได ้
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 5. ศึกษาเก่ียวกับความแตกต่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก

ข้อมูลต่าง ๆ ที่พบบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะของ
ข่าวลวงและวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ อภิปรายและนำเสนอ
ตัวอย่างสถานการณ์ที่พบ เพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ ไม่ตัดสินโดยใช้อคติ 
แนวทางในการพิจารณาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือนำข้อมูลนั้น 
ไปเผยแพร่ต่อ 

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
5. สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างเหมาะสม 

 

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
6. ในกรณีที่โรงเรียนมีบริการอีเมลสำหรับนักเรียนที่ใช้เพ่ือการศึกษา 

นักเรียนศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารผ่านอีเมล เช่น บริการอีเมล  
ที่อยู่อีเมล การเขียนอีเมลที่มีรายละเอียดชัดเจนและมีความ
เหมาะสม อภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่พบในการเขียนอีเมล 
และแนวทางแก้ไข เช่น การเขียนข้อความท้ังหมดลงในชื่อเรื่อง  
การใช้ชื่อเล่นหรือนามแฝงในชื่ออีเมลที่ส่งถึงคุณคร ู(บูรณาการ
การเขียนอีเมลกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ)  

7. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของช่องทางต่าง ๆ  
ในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น อีเมล แชต  
สื่อสังคมออนไลน์ เปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้งานและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ในการสื่อสารผ่านอีเมลและสื่อ 
สังคมออนไลน์ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากปฏิบัติตามข้อมูลที่ส่งมาหรือเผยแพร่
ข้อมูลต่อ อภิปรายความคิดเห็นเมื่อพบว่ามีการโพสต์รูปภาพหรือ
ข้อความไม่เหมาะสม และนักเรียนคิดหรือรู้สึกอย่างไร เมื่อพบ
ข้อความหรือภาพที่ไม่เหมาะสม นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่าง 
มีมารยาทหรือมีจริยธรรมที่ดีในการติดต่อสื่อได้อย่างไร 

8. ศึกษาเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะเนื้อหาที่นักเรียน
พบในสื่อสังคมออนไลน ์สร้างความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับการถูกกระตุ้นใหร้ับข้อมูล เนื้อหา แสดงความคิดเห็น
หรือแสดงความรู้สึกต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดให้แสดงข้อมูล
เฉพาะด้านของผู้สร้างสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างประเด็น
อภิปรายดังนี้ 
- ข้อมูลหรือเนื้อหาที่นักเรียนพบในสื่อสังคมออนไลน์มีอะไรบ้าง 

- ข้อมูลที่นักเรียนและเพ่ือนพบในสื่อสังคมออนไลน์บ่อย ๆ 
เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 

- เมื่อนักเรียนเห็นภาพหรือความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วรู้สึกอย่างไร 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
 - เมื่อนักเรียนกดความรู้สึกหรือพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว นักเรียนพบเนื้อหาลักษณะเดียวกันนั้น
อีกหลาย ๆ ครั้งใช่หรือไม่ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไร 

- เมื่อนักเรียนไม่ได้เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระยะเวลาหนึ่ง 
ผู้สร้างสื่อสังคอมออนไลน์ใช้วิธีกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใช้งาน 
ด้วยวิธีการใด 

- นักเรียนจะมีวิธีการในการพิจารณาข้อมูล เนื้อหา โดยควบคุม
ความรู้สึกของตนเองไม่ให้ถูกกระตุ้นและแสดงความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร 

การปกป้องตนเองจากการระราน 
ทางไซเบอร ์และการรักษาอัตลักษณ์
และร่องรอยดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
6. ระบุวิธีปกป้องตนเองจาก 

การระรานทางไซเบอร์ และ
แนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเข้าใจและเคารพผู้อ่ืน 

7. รักษาอัตลักษณ์และร่องรอย 
ทางดิจิทัลอย่างเหมาะสม  
และปลอดภัย 

 

การปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และการรักษา 
อัตลักษณ์และร่องรอยดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
 
9. ศึกษาเก่ียวกับการระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)  

อภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ้น ศึกษาและอภิปรายแนวทาง 
ในการใช้เทคโนโลยีโดยเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง  
รับฟังความคิดเห็นและเข้าใจผู้อื่น เคารพในความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย และแนวทางรับมือกับการระรานทางไซเบอร์ 
เพ่ือการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  (บูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา) 

10. ศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัล อภิปราย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมทั้งทางบวกและลบที่พบ 
ในโลกออนไลน์ เช่น การโพสต์ข้อความท่ีไม่เหมาะสมเพราะ 
คิดว่ามีคนไม่รู้จักหรือคิดว่าโลกออนไลน์เป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่
ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง การโพสต์ข้อความแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางใกล้โรงเรียนที่มีการปิดถนนเพ่ือซ่อมแซม การปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้งานระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์
สาธารณะหรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อ่ืน การโพสต์ข้อความ
หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลเสียต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  

11. ร่วมกันกำหนดแนวทางในการใช้อย่างปลอดภัยทั้งในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์และการเข้าใช้แหล่งออนไลน์ต่าง ๆ อภิปราย
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ 
ในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง โรงเรียน 
ครอบครัว 
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เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
สามารถบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ 

ป.4 นักเรียนค้นหาข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ระบุคำค้นที่กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นในการหาข้อมูล 
เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการ เลือกแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการค้นหา
ข้อมูล นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสรุปและเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท ตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

ป.5 นักเรียนใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง (advance search) ที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น ช่วงเวลา ชนิดไฟล์ 
ประเภทหน่วยงาน เพื ่อค้นหาข้อมูลให้ได้ตรงตามความต้องการมากยิ ่งขึ ้น นำประเด็นในการประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาให้พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
ด้วยความเข้าใจ เคารพความคิดเห็นของผู้อื ่น ระบุวิธีการและปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์   
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบบนโลกออนไลน์ 

ป.6 นักเรียนใช้โปรแกรมค้นหาและเทคนิคการค้นหาเพื่อหาข้อมูลหรือคำตอบในเรื่องที่สนใจ  ประเมิน 
ความน่าเชื ่อถือของข้อมูลที ่ได้จากการสืบค้นหรือข้อมูลจากสื ่อสังคมออนไลน์  พิจารณาได้ว่าข้อมูลใด 
เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนนำข้อมูลไปใช้ ติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต ระบุวิธีการและ
รักษาอัตลักษณ์ให้เหมาะสมและใช้ประโยชน์จากร่องรอยดิจิทัลในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน  
 

 

 ในช่วงชั้นที่ ๒ ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างของเล่น ชิ้นงาน หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ เลือกใช้เทคโนโลยีได้ตามหน้าที่ใช้สอยและใช้อย่างคุ้มค่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

5. พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์และ
รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีโดยตอบสนอง
ความต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข  สะท้อนผลที่มีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
5. พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์

และรวบรวมปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี  
โดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ ไข 
สะท้อนผลที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1. อธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ 
หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่  

 

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ (reduce)  
หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ร่วมกันอภิปราย 
โดยใช้คำถาม เช่น  
- วัสดุเหล่านี้ทำจากอะไร (เช่น กระดาษ เสื้อผ้า กระเป๋า)   

 

4. การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และสื่อ 
2. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ 
หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่  

3. สร้างเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา 
ในโรงเรียนหรือชุมชน โดยระบุ
ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ประเมิน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

- กิจกรรมใดบ้างที่เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร หรือ 
การนำกลับมาใช้ซ้ำ  

- กิจกรรมใดที่เป็นการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
- วัสดุใดบ้างที่สามารถแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้  

และใช้ทำอะไร 

- นักเรียนสามารถช่วยกันใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้คุ้มค่าเพ่ือลด 
การเกิดขยะ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในชุมชน
อย่างไร 

2. นักเรียนอภิปรายและสำรวจความต้องการในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้โดยเชื่อมโยงกับความสนใจของตนเองหรือสถานการณ์ 
ที่พบในโรงเรียนหรือชุมชนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การรักษา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การใช้งานเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
โดยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างของใช้ 
การปรับปรงุซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 

3. นักเรียนค้นหาวิธีการจากแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อภิปรายแนวทางในสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เช่น สร้างรถของเล่นจากกระป๋องน้ำ 
นำกระดาษมารีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของโคมไฟขนาดเล็ก 
เฮลิคอปเตอร์จากขวดน้ำ พัดลมขนาดเล็ก 

4. ระดมความคิดร่วมกันในทีมเพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หรือ
วิธีการโดยพิจารณารายละเอียดโดยการผสมผสานจากหลาย
แนวคิด และดัดแปลงจากความคิดเดิม สิ่งที่มีอยู่ หรือนำสิ่งอ่ืน 
มาทดแทนสิ่งที่ขาด เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือสร้างชิ้นงาน  
โดยเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเรือนหรือในชุมชนที่ไม่ใช้แล้ว 
เป็นส่วนประกอบของชิ้นงาน   

5. พัฒนาชิ้นงานที่แต่ละทีมได้วางแผนไว้ ประเมิน ตรวจสอบผล
และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้ข้อมูลจาก 
ผลการทดสอบชิ้นงานหรือผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
วิธีการ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตามจุดประสงคท์ี่ตั้งไว้ 

6. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา  
และผลการแก้ปัญหา โดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ  
สื่อประกอบการนำเสนอต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึง
อภิปรายการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหน้าที่ใช้สอย สะท้อนผล
ที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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ป.4 สร้างของเล่น ชิ้นงานตามความสนใจ เช่น รถแข่งพลังงานยางหรือพลังงานลม ของเล่นสัตว์เลี ้ยง  

ไฟประดับตกแต่งในงานเลี้ยง โดยใช้สิ่งของตามหน้าที่ใช้สอยและคำนึงถึงความปลอดภัย 
ป.5 สร้างของเล่น ชิ้นงาน หรือสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจหรือเพ่ือแก้ปัญหา เช่น อุปกรณ์เก็บมูลแมว  

อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์เลี้ยง  โดยเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือลดการใช้งาน  
ป.6 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจหรือเพื่อแก้ปัญหาในบ้าน โรงเรียนหรือชุมชน เช่น เขียนโปรแกรม 

ควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ไฟฉายขนาดเล็กจากวัสดุเหลือใช้ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุต่าง ๆ  
ได้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้งาน หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และสะท้อนผลของงาน
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน 
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7. การบริหารจัดการหลักสูตร  

การจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

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

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ใช้บริบทจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของชุมชน สังคม ประเทศไทย และโลก สถานศึกษา
สามารถดำเนินการตามข้ันตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงการจัดทำและทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
   
 
 
 

พัฒนา
บุคลากร 

 - ระบบ  
  วิธีการ 

 - ชุดความรู้ 

1. เตรียมความพร้อม 
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

ความ
พร้อม
ของ

บุคลากร 

ข้อมูล
บริบท 

 

(ร่าง)  
กรอบ

หลักสูตรฯ 
 

แนวคิด
สำคัญ 

 

2. ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

- ร่างหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ีกำหนด 
- ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของหลักสูตร 
- ตรวจสอบเพื่อให้การรับรอง 

4. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
- เก็บรวบรวมข้อมลูการใช้หลักสูตร    
- ประเมินผลการใช้หลักสตูร  
- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้มบรูณ ์

3. นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ 
และปรับปรุง 

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

 บริหารจัดการ
หลักสูตร 

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

 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

  1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่ยอมรับ  
ในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะและพร้อมเปลี่ยนแปลง  
  2) จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสถานการณ์
ปัจจุบัน 
       จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นของผู ้เร ียนแต่ละระดับ และจุดเน้นตามบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู ้เรียนนำ  
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต บริบทของสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน ทั้งส่วนที่เป็น
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้เรียน รวมทั้งสถานการณ์ของ
ประเทศและโลกปัจจุบันที่บ่งบอกถึงสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องมีเพ่ือการใช้ชีวิตในอนาคต 
  3) ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
       ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ 3) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ  
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันตลอดแนว เพื ่อทำความเข้าใจในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อันจะนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
  4) ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
       ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์สมรรถนะหลัก 6 ด้าน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษ  
3) คณิตศาสตร์ 4) ศิลปะ 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) สังคมศึกษา และ 7) วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
   ช่วงชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษ  
3) คณิตศาสตร์ 4) ศิลปะ 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) สังคมศึกษา 7) การจัดการในครัวเร ือนและ 
การประกอบการ 8) วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ และ 9) เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1) จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และรายละเอียดของหลักสูตร  ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา/ กิจกรรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำ
เอกสารระเบียบการวัดและประเมินผล ให้ตรงตามเป้าหมายของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ที่กำหนด ตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 

   1.1) วิเคราะห์เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... กับบริบทของสถานศึกษาที่ดำเนินการไว้ขั ้นตอนที่ 1 เพื่อปรับ หรือเพิ่มเติม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท จุดเน้น ความพร้อม และความต้องการของสถานศึกษา และ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 

    1.2) กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบโครงสร้างเวลาเรียนของ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้ว
พิจารณาจัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา  
   กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... ได้กำหนดแนวการจัดโครงสร้างเวลาเรียน
ของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น เพ่ือให้สถานศึกษาได้พิจารณากำหนดโครงสร้างเวลา
ในการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฯ และตามผลการวิเคราะห์
บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถนำโครงสร้างต่อไปนี้ ไปพิจารณาและดำเนินการจัด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู้ 
    2. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความต้องการ ความสนใจและเส้นทางการเรียนรู้  
ของผู้เรียน     
    3. ยืดหยุ่นตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของแต่ละโรงเรียน 
    4. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของช่วงวัยและจุดเน้นการจัดการศึกษา  
 

จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
และรายละเอียดของหลักสูตร 

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) มีจุดเน้นของช่วงวัย ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย และจุดเน้นของการจัด
การศึกษาเพ่ือเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน  

 

หมายเหตุ   สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสม  
               โดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม  

 

เวลาเรียน  
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) 

เวลาเรียน 
รายกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

เวลาเรียนบูรณาการ 
ข้ามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
เวลาเรียนรวม 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

15 – 20% 
15 – 20% 
15 – 20% 

 
 

45 – 55% 
 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สังคมศึกษา  
- วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ 

 

ไม่เกิน 10% 
 

 

25 – 45% 35 – 45% 
 

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

 
10% 

 
10% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 800 ชั่วโมง/ ปี 
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และกำหนดโครงสร้างเวลาเพื ่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้เรียนในช่วงชั ้นที่ 2 (ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6)  
ตามจุดเน้นการจัดการศึกษา “เพื ่อเป็นขยายโลกทัศน์ของตนเองออกสู ่ช ุมชนและสังคม สิ ่งแวดล้อม  
และพัฒนาทางการคิดจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมสู่นามธรรม” ดังนี้ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม  
 

เวลาเรียน 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) 

เวลาเรียน 
รายกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

เวลาเรียนบูรณาการ 
ข้ามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

เวลาเรียน
รวม 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

11 – 15% 
12 – 15% 
12 – 15% 

 35 – 45% 

- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สังคมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

 
 

ไม่เกิน 20% 

 
 

25 - 55% 45 – 55% 
 

- เทคโนโลยีดิจิทัล 
- การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

• กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท           
ของสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
หรือใช้เสริมเวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ต้องการเน้น)  

10 – 15 % 10 - 15% 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 900 ชั่วโมง/ ปี 

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสม  
โดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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   การกำหนดรายวิชาในแต่ละชั ้นปี สามารถกำหนดรายวิชาตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้เป็น  
๗ รายวิชา หรือสามารถจัดรายวิชาบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ เช่น  
      

ตัวอย่างรายวิชา 
ตัวอย่างที่ ๑ ตัวอย่างที่ ๒ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร์ 
• ภาษาอังกฤษ 
• ศิลปะ 
• สุขศึกษาและพลศึกษา  
• สังคมศึกษา  
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

• ภาษาไทย 
• คณิตศาสตร์ 
• ภาษาอังกฤษ 
• ชีวิตและสังคม (บูรณาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ สังคมศึกษา) 
• ธรรมชาติรอบตัว (สุขศึกษา ศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ) 
สร้างรายวิชา 

ตามโครงสร้างรายวิชาตามกรอบหลักสูตรฯ 
สร้างรายวิชา 

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 
     1.3) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
กำหนดจากข้อมูล 

- ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนในชั้นปี 
- จุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษาท่ีได้จัดทำในขั้นตอนที่ 1 

- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักที่เก่ียวข้อง  
ในส่วนนี้ให้พิจารณาจากสมรรถนะหลักที่แสดงไว้ในตารางความสัมพันธ์ระหว่าง

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

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
 
0 
  
 
 
 
       

ความต้องการ
จำเป็นของ

ผู้เรียน 

จุดเน้นตาม
บริบทของ
สถานศึกษา 

ระดับการพัฒนา
ของสมรรถนะ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ... 

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

              จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาชั้นปี มาเขียนเป็นคำอธิบาย
รายวิชา ซ่ึงสามารถเขียนได้หลายลักษณะ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้  

          1.4.1) ช ื ่อรายวิชา สำหรับชื ่อรายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดได้ตาม 
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี 

         1.4.2)  เวลาเรียน 
         1.4.3) ข้อความที่เป็นการระบุรายละเอียดของความรู้ ทักษะ เจตคติและค่านิยม 

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

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

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

          นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ ่งได้กำหนดคำอธิบาบรายวิชาไว้แล้วไปจัดทำ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมาย 
 

 
 

  1.1) จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
จัดทำโครงสร้างรายวิชา เพื ่อช ่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชาประกอบด้วย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียนของแต่ละหน่วย โดยมีข้อคำนึงในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
⚫ การจัดลำดับหน่วยการเรียนรู้ ให้พิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ 

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

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

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

รายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างรายวิชา 

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

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

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

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ  
สิ ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ คือ การกำหนดจุดประสงค์  

การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ซึ่งมีความสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกัน จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะมีความแตกต่างจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทั่วไป ดังนี้  

  ข้อแตกต่างของจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะกับจุดประสงค์การเรียนรู้แบบเดิม 

ประเด็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

การแสดงความรู้ ทักษะ  
เจตคติ 

แต่ละข้อ ระบุความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจกำหนด
ความรู้เชื่อมโยงกับทักษะ หรือ
ความรู้เชื่อมโยงกับเจตคติ หรือ 
ทักษะเชื่อมโยงกับเจตคติ  

จุดประสงค์จะแสดงคำสำคัญ 
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ  
ซึ่งอาจจะอยู่ในข้อเดียวกัน 
หรือแยกข้อ 

สถานการณ์/ บริบท/  
การแก้ปัญหา 

ระบุสถานการณ์/ บริบท/ 
การแก้ปัญหา 

อาจระบุสถานการณ์/บริบท/ 
การแก้ปัญหา หรือไม่ระบุก็ได้ 

การแสดงพฤติกรรม 
 

แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้
การใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ทีส่ะท้อนถึงสมรรถนะตามระดับ
การพัฒนาของสมรรถนะหลัก 

แสดงพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็น 
ในระดับห้องเรียน หรือในชีวิตจริง 

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

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

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

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

2. การกำหนดการประเมินการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ 
เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป คือ กำหนด

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

ตัวอย่าง 
แบบบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล (Formative Assessment) 

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

คร้ังท่ี ชื่องาน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะท้อนคิด 
ของ นร. 

การให้
ข้อมูล

ป้อนกลับ 

การ
สนับสนุน
ช่วยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ต่อยอด 

        
        
        
        
        
        

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ของสมรรถนะหลัก 

ตามระดับการพัฒนา 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ความรู้ ทักษะ และ 

คุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน) 
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แบบบันทึกสรุปความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนรายห้อง (Formative Assessment) 

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

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

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 

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

คร้ังท่ี ชื่องาน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

การ
สะท้อนคิด  
ของ นร. 

การให้
ข้อมูล

ป้อนกลับ 

การ
สนับสนุน
ช่วยเหลือ 

ผลการ
ประเมินซ้ำ/

ต่อยอด 

        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 



374 
 

 

 
แบบบันทึกสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียนรายห้อง (Summative Assessment) 

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

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ผลการประเมินระดับการพัฒนาสมรรถนะ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
    
    
    
    
    
    

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

 
 3. การกำหนดการจัดการเรียนรู้ 

หลังจากที่ผู ้สอนกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เชิงสมรรถนะ  และหลักฐาน 
การเรียนรู้สำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา และหลักฐานการเรียนรู้สำหรับการประเมินสรุปผลการพัฒนาแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาควบคู่ไปด้วย 

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

 ข้อควรคำนึงในการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของ
ความถนัด ความสนใจ เส้นทางการเรียนรู้ และรวมถึงจังหวะในการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อ  
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการเลือกทรัพยากรและสื่อในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การจัดบทเรียนและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้เร็ว - ช้า แตกต่างกัน  
 



375 
 

 

ผู้สอนควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะต้องการ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้อะไร แล้วจึงเริ่มคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มาเชื่อมโยงกับงาน  หรือ
สถานการณ์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด  

ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะเฉพาะซึ่งเป็น
การพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะและคุณลักษณะไปด้วยกัน แตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่แยกพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ รวมทั้งยังไม่ได้จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะไปใช้ในชีวิต 

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

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 

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

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู้ 
๗. การจัดการเรียนรู้ 
๘. เกณฑ์การประเมิน 

จัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะเฉพาะ 

(ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อย่างเชื่อมโยงกัน) 

 

ฝึกฝนนำความรู้  
ทักษะ และคุณลกัษณะ 
ไปใช้ในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ 

ประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลกั 
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

พัฒนา
สมรรถนะอืน่

ต่อไป 
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ดังแสดงในภาพแผนต่อไปนี้ 
 

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

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
 

สมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง                      
(ตามระดับการพัฒนา) 

สมรรถนะเฉพาะ  
(ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่เชื่อมโยงกัน) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

 

หลักฐานการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนรู ้
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  ; 

ก าหนดจุดประสงค์ ออกแบบ 
การเรียนรู้ และออกแบบการประเมิน 

จัดการเรียนรู้ควบคู่ 
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

ตามสมรรถนะหลัก 
และระดับสมรรถนะ 

ตีความและบันทึก
พฤติกรรมบ่งชี้ 

รายบุคคล 

ประเมินซ้ า 
ตามความต้องการ 

ได้รับ 
การสนับสนุน

ช่วยเหลือ 

พัฒนาต่อยอด 
ตามล าดับการเรียนรู้ 

ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา/ ช่วงชั้น/ รายปี 

ตามสมรรถนะเฉพาะ 

ผู้เรียนสะท้อนคิด 
และก ากับการเรียนรู้ 

วงจรของการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

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

 การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งอยู่
บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที ่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัด 
อิงเกณฑ์ ประเมินความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู ้เรียนพร้อมตามศักยภาพของตนเอง ผู ้เรียน 
ได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของตนเองที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลั บในการ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนสามารถเลื่อนระดับการพัฒนาได้ (Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือ
ร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ (Mastery) ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะขั้นถัดไป 
 การประเมินบูรณาการอยู่ในการเรียนรู้ การประเมินไม่เน้นที่ปลายทางของการจัดการเรียนรู้ แต่ให้
ความสำคัญระหว่างทางของการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะ  
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา 
และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียน และธรรมชาติของศาสตร์  

การประเมินเพื่อพัฒนา 
 การประเมินเพื ่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
การสอนและการเรียนรู้ มีการเก็บรวบรวมหลักฐาน วิเคราะห์ แปลความหมาย และใช้สารสนเทศในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน และใช้ในการปรับการเรียนการสอนอย่างทันท่วงที 
และต่อเนื่อง 
 การประเมินเพื่อพัฒนาให้ความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และเจตคติ และสมรรถนะหลักซึ ่งเน้นกระบวนการ ผ่านผลลัพธ์การเรียนรู ้ การประเมินเพื ่อพัฒนา 
มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยใช้ระดับสมรรถนะเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ระดับที่สูงขึ้น  
 การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
โดยเก็บรวบรวมหลักฐานและเทียบกับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment 
Rubric) เพ่ือระบุความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนกับผลงาน หรือ
ความสำเร็จที่ผ่านมาของตนเอง ให้ข้อมูลป้อนกลับที่อธิบายจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
สำหรับกิจกรรมในอนาคตที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างแม่นยำในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผน
เป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในลำดับต่อไป และให้การสนับสนุนช่วยหลือรวมทั้งชิ้นงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานะและความต้องการของผู้เรียน ชิ้นงานของผู้เรียนสะท้อนการใช้ข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงพัฒนางานของผู้เรียน  
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 ในระหว่างบทเรียน ผู้เรียนควรได้รับข้อมูลป้อนกลับทางวาจาหรือทางการเขียนเกี่ยวกับความรู้  
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ (ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ และผลลัพธ์   
การเรียนรู้ ในช่วงชั้นและในชั้นปีนั้น) ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้อื่นที่ทำงานในด้านการเรียนรู้
และการศึกษาควรให้ข้อมูลป้อนกลับตลอดปีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน  
 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและโอกาสในการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเองและเพื ่อนอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู ้ และ  
เพ่ือวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง  
 เครื่องมือสำคัญในการประเมินเพ่ือพัฒนาคือแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงเป็นบันทึกของการเรียนรู้และบรรจุ
ชิ ้นงานของผู้เรียน รวมทั้งผลการวิเคราะห์และข้อมูลป้อนกลับของชิ้นงาน แฟ้มสะสมงานอาจจัดทำ    
ตามสาระการเรียนรู้และสมรรถนะหลัก เพ่ือเอ้ือต่อการติดตามความก้าวหน้าและการใช้สารสนเทศในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
ระดับการพัฒนา 10 ระดับของสมรรถนะหลัก 6 ดา้น




