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1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 

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

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

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

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

เร่ิมต้น    

2 
รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มวีนิัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้
และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา    

3 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยง
ตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน  

สามารถ เร่ิมต้น   

4 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้ 
และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชัว่ดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชญิและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

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

 สามารถ เร่ิมต้น  

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

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

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

 

 

สามารถ เร่ิมต้น 

8 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกบัชวีิต 
และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความกา้วหนา้ของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ 
และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนปอ้งกันปัญหา
และความเส่ียง และฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

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

  

 

สามารถ 

10 
มีความสุขกับชวีิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความทา้ทายที่เข้ามา 
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

2. การมีเป้าหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด 

4. การจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต 

1 รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ 
ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรูส้ึก
พื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น 
 

- บอกความชอบ ความสนใจ 
และเพศสภาพของตนเองได้ 

 

- ทำกิจวัตรประจำวัน  
ทั้งการเรียน เล่น กิน  
ช่วยทำงาน พักผ่อน ใช้เงิน
อย่างพอดี ภายใต้
คำแนะนำของผู้อื่น 

- บอกและเรียกอารมณ ์
และความรู้สึกพ้ืนฐาน 
ของตนเองทั้งทางบวกและ
ทางลบ 

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
สังคม 

- บอกทางเลือกและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

2 รู้จักตนเองในจดุเด่น จดุควรพัฒนา มีวินัย 
ในการดแูลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้
และจัดการอารมณ์และความรูส้ึกพืน้ฐาน รู้ถูกผิดใน
การปฏิบัตตินตามบรรทัดฐาน 
ทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ 
ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 

- บอกสิ่งที่ตนและเพื่อน 
ทำได้ดี  

 

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ภายใต้การดูแล
ของผู้อื่น 

- บอกสถานการณ์ที่ทำให้เกดิ
อารมณ์และความรู้สึก
พื้นฐาน 

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ
กับอารมณ์ และความรูส้ึก
ของตนเอง 

- ระบุทางเลือกที่อาจกอ่ให้เกดิ
ปัญหาในกิจวัตรประจำวัน 

- บอกได้ว่าสถานการณ์ใด
เป็นปัญหาและเกดิจาก
สาเหตุใด  

3 
(จบ ป.3) 

รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัย 
ในการดูแลจดัการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้
และจัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่ง
ถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสูภ่าวะ
เสี่ยงตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและการเรียน  

- ระบุความสามารถของตนเอง
และเพื่อนได ้

- บรรยายกิจกรรม/ งาน 
ที่ตนเองและเพื่อน 
อาจต้องการความช่วยเหลือ 
เพื่อทำให้สำเรจ็ 

 

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ภายใต ้
การตดิตามของผู้อืน่บ้าง 

- แสดงออกถึง 
การควบคุมอารมณ ์
และความรู้สึกพื้นฐาน 
ที่เกิดขึ้น  

- สามารถรบัรูไ้ด้ถึงสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาหรือก่อให้เกิด
ปัญหา 

- บอกผลของทางเลือก 
ที่ตัดสินใจ ที่อาจเกดิขึ้น 
ในแง่บวกและแง่ลบกับ
ตนเองและผู้อื่น  

 



 
 

4 

ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

2. การมีเป้าหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด 

4. การจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต 

4 รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแล
จัดการชีวิตประจำวันของตนเองรบัรู้และจัดการ
อารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบช่ัวดี 
จัดการปญัหาชีวิตประจำวันและการเรยีน 
ตามคำแนะนำ พร้อมเผชิญและยอมรับปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

- เลือกกิจกรรมที่เหมาะ 
กับตนเอง 

- ยอมรับความแตกต่าง 
ในความชอบ ความสนใจ 
และเพศวิถีของผู้อื่น 

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอยา่งสมำ่เสมอ  

- บอกระดับความรุนแรง 
ของอารมณ์ และความรูส้ึก
ทางลบ 

- สามารถสื่อสาร 
ขอความช่วยเหลือ 
ในการจัดการความเครียด 

 

- บอกผลกระทบของทางเลือก
ที่ตัดสินใจ ท่ีอาจเกดิขึ้น 
ในแง่บวกและแง่ลบ 
กับตนเองและผู้อื่น  

- ระบุสถานการณ์ที่เพ่ือน 
มีแรงกดดันต่อการตดัสินใจ
ของตนเอง 

- ใช้ทางเลือกและรับผดิชอบ
ในผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสนิใจ 

 
 

5 
(จบ ป.6) 

มีมโนทัศน์เกีย่วกับตัวเอง (Self Concept)  
ที่ถูกต้อง สามารถตดัสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการ
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรยีนของตนเอง           
รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ละเว้น 
การกระทำท่ีไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ  
 
 

- บอกลักษณะนิสยั จุดแข็ง 
และสิ่งท้าทายของตนเอง 
ในด้านวิชาการ 
สถานการณ์ทางสังคม 

- บรรยายทักษะและ 
ความสนใจของตน 
ที่ต้องการพัฒนา 

- กระตือรือร้นและเกาะตดิ
กับงาน และการเรียน 
ของตนเอง  

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ
อารมณ์ และความรูส้ึก 

- บอกกลวิธีในการควบคุม
หรือบรรเทาความเครียด  

- บรรยายขอบเขตของอารมณ์
และสถานการณ์ที่เป็น
สาเหตุของอารมณ์และ
ความเครยีด 

 

- บอกความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 

- สามารถสะท้อนผล 
ของทางเลือกที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่น ในมติิของ
ประโยชน์ ความเป็นธรรม 
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

2. การมีเป้าหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด 

4. การจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต 

6 มีความมั่นใจและภาคภมูิใจในตนเอง (Self Esteem) 
สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิต 
และการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเอง 
ให้ไปสู่เปา้หมาย รับรู้และจดัการอารมณ ์
และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง 
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และสามารถ
ฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 
ตามคำแนะนำ  

- บอกคุณลักษณะทางบวก 
จุดยืน และความเช่ือของ
ตนเอง 

- แสดงออกถึงความเชื่อ 
ทางบวกในความสามารถ 
ของตัวเองที่จะประสบ
ความสำเร็จ 

- มีส่วนร่วมตั้งคำถาม 
อย่างกระตือรือร้น 

 

- บอกเป้าหมายและแนวทาง
ในการไปสูเ่ป้าหมายชีวิต 
และการเรียนของตนเอง 

- จัดการเวลา ใช้ทรัพยากร
และปฏิบตัิตามขั้นตอน 
ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย  

 
 

- บอกวิธีการในการจัดการ
ความเครยีด อารมณ ์
และความรู้สึกทางลบ 

- แสดงออกถึงความสามารถ
ในการจัดการสถานการณ ์
ที่เป็นสาเหตุของความเครยีด 

- ระบุความหลากหลาย 
ของปัญหาและการตดัสนิใจ 
ที่มีผลต่อชีวิตของตนเอง 

- อธิบายลักษณะของ
สถานการณ์ที่ปลอดภัย 
และไม่ปลอดภัย รวมถึง
ความปลอดภยัทางออนไลน์
และภยัพิบัต ิ

- สามารถเผชิญกับความผดิหวัง
หรือความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

7 
(จบ ม.3) 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิด 
แบบเตบิโต (Growth Mindset) สามารถกำกบัตนเอง
ให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียน 
ของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด 
แสดงออกตามความเช่ือและจุดยนืของตัวเอง 
แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำ
ของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญ
ภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

- มีความรู้สึกที่ดเีกี่ยวกบัตนเอง  
- เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ ๆ  

ที่ไม่คุ้นเคย 
- ยอมรับคำวิจารณ์หรือ 

ความไมรู่้ของตนเอง 
- แสดงพฤติกรรมตามความเช่ือ

และจดุยืนของตนเอง 

- แสดงออกถึงความสามารถ
ที่จะริเริ่มสร้างสรรค์และ
ทำงานด้วยตัวเอง 

- ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินการตามขั้นตอน  

 

- ตระหนกัและสื่อสารอารมณ์
ไปยังผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

- สามารถบอกกลวิธ ี
ในการส่งเสริมสุขภาวะ 
ทางจิตของตน  

- ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
จากการกระทำหรือ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 

- บอกวิธีฟื้นคืนจากภาวะวิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

2. การมีเป้าหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด 

4. การจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต 

8 มีกรอบความคดิแบบเติบโต สามารถกำกับตนเอง
ให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียน 
ของตนเอง และสะท้อนความกา้วหน้าของตนเอง 
รู้ทันและจดัการอารมณ์และความเครียด  
มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง 
วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืน
จากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวกิฤต  

- แสดงออกถึงความเชื่อ
ทางบวกในความสามารถ 
ของตนเองที่จะประสบ
ความสำเร็จ 

- ประเมินจดุแข็งและ
ข้อจำกัดของตนเอง 
ที่จะประสบความสำเร็จได ้

- ยอมรับข้อผิดพลาด 
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนรู้  

- สะท้อนกระบวนการและ
ผลลัพธข์องการตั้งเปา้หมาย 
และปรับใช้เพื่อไปสู่
ความสำเร็จ 

- สรุปได้ว่าความคดิ อารมณ์ 
และความเครยีด มผีลต่อ
พฤติกรรมอยา่งไร 

- บ่งช้ีกลวิธีในการปรับ 
กรอบความคิดและ
พฤติกรรมของตนเอง 

- ประเมินสถานการณ ์
ความเสีย่งหรือปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้น 

- บอกแนวทางการแก้ปัญหา
ให้ตนเองอยู่ในภาวะสมดลุ
เมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤต 

- ริเริ่มแนวทางในการแก้ปญัหา
หรือความเสี่ยง  

9 
(จบ ม.6) 

มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self)  
ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกดัและ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม ค่านิยม และความเช่ือ 
ของตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและ 
จัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟื้นคืน
จากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต   
 

- บอกลักษณะของบุคคล 
ที่ต้องการยึดเป็นแบบอย่างได้ 

- มีภาพอนาคตของตนเอง 
ที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึง 

- ระบุข้อจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง 

- สร้างแบบจำลอง
ความสามารถท่ีจะนำมาใช้
เพื่อเอาชนะอุปสรรค  

- เลือกเครื่องมือท่ีจำเป็น 
เพื่อปรับใช้ในการทำงาน 
ให้เสร็จสมบรูณ ์

- แสดงออกถึงกลวิธ ี
ในการจัดการอารมณ ์
และความเครยีด  

- มองเห็นประโยชน์ 
จากความเครียด 
ระดับเล็กน้อย  

- สามารถปรับกรอบความคิด 
และพฤติกรรมของตนเอง
เพื่อให้มีสุขภาวะทางจิต 
และทางกาย 

 

- ใช้มุมมองที่หลากหลาย 
ในการบ่งช้ีปัญหาและ 
การแก้ปัญหา 

- ริเริ่มและสร้างทางเลือกใหม ่
ทีห่ลากหลาย ในการแก้ปัญหา
ในภาวะวิกฤต 

- อธิบายแนวทางและวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. การเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

2. การมีเป้าหมาย 
ในชีวิต 

3. การจัดการอารมณ์
และความเครียด 

4. การจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต 

10 มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่น 
เพื่อความสำเร็จแมต้้องเผชิญความท้าทายที่เข้ามา
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด 
สามารถสร้างมุมมอง ค่านยิมใหม่ ให้กับตนเอง  
และสามารถฟ้ืนคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญ
ภาวะวิกฤต 

- บรรยายลักษณะการใช้ชีวิต
ที่มีความสุขของตนเอง 

 

- ตั้งเป้าหมายการใช้ชีวิต 
ที่มีความสุขของตนเอง 

- บอกสิ่งจำเป็นที่จะใช้ 
เพื่อเอาชนะความท้าทาย
หรืออุปสรรคที่เข้ามา 
ในชีวิต 

- แสดงออกถึงความตั้งใจ 
รับผิดชอบ เพียรพยายาม  
ที่จะทำตามเป้าหมายชีวิต
ของตนเอง   

- สามารถจดัการกับอารมณ์ 
ความรูส้ึกทางลบและ
ความเครยีดได้อย่าง
เหมาะสม 

- ตระหนักและเข้าใจอารมณ์ 
ความรูส้ึกของผู้อื่น 

- รับฟังและแสดง 
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได ้

- อธิบายแนวทางและวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 

- สามารถใช้แนวทาง/ วิธีการ
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ
ความผิดหวัง และภาวะ
วิกฤต 
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ส ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ณ วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

อภิธานศัพท์ 

มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) หมายถึง ความคิดหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเองว่ามีลักษณะ
ประจำตัว ความรู้ ความสามารถ เจตคติ ที่ตนเองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อธิบายตัวตนของตนว่าเป็นใคร เป็นอะไร  
เป็นอย่างไร ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนมองตนเอง 

ปัญหาและภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจเกิดจาก 
การสะสมทางอารมณ์และหรือความรู ้สึก หรือเกิดขึ ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งบุคคลไม่สามารถคาดการณ์หรือ  
ควบคุมได้โดยการเผชิญสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ และความรู ้สึก  
อย่างรุนแรง 

การฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล หมายถึง ความเข้มแข็งในการกลับคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติ หลังจากเผชิญ
ปัญหาหรือภาวะวิกฤต  

อารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น หิว ร้อน ดีใจ 
เสียใจมีความสุข กังวล สงสัย ตื่นเต้น เป็นต้น 

กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของแต่ละคน 
ที่มีความยืดหยุ ่น รักในการเรียนรู ้ พัฒนาตนเอง เชื ่อว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งที ่สำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ และทุกคนมีความสามารถหรือสติปัญญาของบุคคลสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา 

ค่านิยมใหม่ หมายถึง ความคิดและความเชื่อใหม่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต 
ให้แตกต่างจากการปฏิบัติแบบเดิม ทั้งนี้ ค่านิยมใหม่ อาจเกิดจากการตั้งคำถามกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ร่วมมือกันและคิดแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ 
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2. ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)  
  

นิยาม 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน 

โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจ 
ถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่  
เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

        องค์ประกอบ 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking: HOT-CTC)  หมายถึง กระบวนการคิด 

ที่พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยมีหลักฐาน
สนับสนุนซึ่งเป็นผลมาจากการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ 
กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล 
การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง นำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสม  
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

3.  การค ิดสร้ างสรรค ์  (Creative Thinking: HOT-CRT) หมายถ ึ ง  กระบวนการคิด 
ที่หลากหลาย ริเริ ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือก  
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการ
และทักษะพ้ืนฐานด้านการคิดริเริ ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์  
และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมมากกว่าเดิม ซึ่งสิ่งใหม่ในที่นี้อาจเป็นการปรับหรือประยุกต์สิ่งเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเป็นการต่อยอด 
จากสิ่งเดิม หรือเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ข้ึนมาทั้งหมด 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking: HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิด 
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหา เข้าใจเหตุและผลของปัญหา วางแผน  
การแก้ปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือประเมินและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 



10 
 

ส ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ณ วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

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

1 
ตั ้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร 
สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้
อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ 

เริ่มต้น    

2 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั ้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือ
ทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผลและ
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่าง
คล่องแคล่ว หลายประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง ่าย  
โดยอาศัยต้นแบบ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั ้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือ
ทรัพยากร แปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุปข ้อมูล เพื่อ
เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผล 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สามารถจินตนาการและ
เสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร 
ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัยต้นแบบ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุความสัมพันธ์ของสิ ่งที ่เกี ่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ ได้ สามารถวางแผนและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุป
ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน 
ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้
อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิม   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ
และน่าเช่ือถือ พร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือนหรือแตกต่างกับข้อสรุปของ
ตน สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิม วิเคราะห์องค์ประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อสร้างแบบจำลองอย่างง่าย 

 สามารถ เริ่มต้น  

6 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน  ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล ลง
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่าง
หรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและ
หลักฐานใหม่สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ ได้ พัฒนา
ชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม  
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง    

 

เหนือ
ความ
คาด 
หวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง (ต่อ) 

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

7 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหา 
เป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยี เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ
และน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง เปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน 
โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูล
และหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองเพื ่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์  
ได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนา
ต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

  สามารถ เริ่มต้น 

8 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ
ตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเช่ือถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับ
ข้อสรุปของตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของ
ตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองความคิด เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบได้ สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของ
ปัญหา สามารถแยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ 
ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ นำเสนอ
ข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของ
ตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตน 
ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สามารถสร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิดที ่ใช้  
ในการออกแบบการแก้ปัญหา สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปัจจัยอื่นเข้ามา 
ในระบบ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร 
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง  เขียนสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ 

  

 

สามารถ 

10 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ
ตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง
ประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ
และน่าเช่ือถือรวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดของการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล สามารถ
เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและ
ประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตนโดยใช้เหตุผลและหลักฐาน 
ที ่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข ้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่  
สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการ
หรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม  
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและส่งผลดีต่อสังคม เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู้ และระบุสิ่งที่ต้องสิ่งที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและพัฒนาสังคม 

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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       พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

1 ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจาก
การสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน 
สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน 
รวบรวมข้อมลูหรือทรัพยากร สรุป
ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและ
เสนอความคดิได้อย่างอิสระ ตลอดจน
สามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดย
อาศัยต้นแบบ 

- สรุปความเข้าใจของตน
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จากการ
ตั้งคำถาม 
การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 

- อธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน 

 

- อธิบายองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ที่สามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจนและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบโดยการพูด 
เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 
วาดภาพ เคลื่อนไหวร่างกาย 

 

- บอกเล่าความคดิของตนเอง
หรือจินตนาการที่แปลกใหม่ 

  ไปจากสิ่งรอบตัวได้หลาย
ความคิดและรวดเร็ว 

 - ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
โดยอาศัยต้นแบบ และ/ 
หรือ แตกต่างจากต้นแบบ 
ภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ  
ให้รายละเอียดของงาน
หรือความคิดอย่างง่ายได้ 

- ระบุปัญหาอย่างง่าย 
อธิบายลักษณะของปัญหา 
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาและ
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จนปัญหาได้รับการแก้ไข
ภายใต้คำการดูแลของผู้ใหญ่ 

2 ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรือปรากฏการณ ์
ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือ
ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์หรือสถานการณ ์
นั้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน 
รวบรวมข้อมลูหรือทรัพยากร สรุป
ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผลและ
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบ 
สามารถจินตนาการและเสนอความคิด
ได้อย่างคล่องแคล่ว หลายประเภท
และหลายทิศทาง ตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศยัต้นแบบ 

- สรุปความเขา้ใจของตน 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก 
การตั้งคำถาม การฟัง/ อ่าน
ข้อมูลเรื่องราว 

- อธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวันของตน 

 
 
 

- อธิบายองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
ที่สามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ โดยการพูด 
เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 
วาดภาพ เคลื่อนไหวร่างกาย 

 
 
 

- บอกเล่าความคิดของตนเอง
หรือจินตนาการที่แปลกใหม่ 

  ไปจากสิ่งรอบตัวได้อย่าง
หลากหลายและรวดเร็ว 

  ในเวลาที่กำหนด 
- ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือ
วิธีการโดยอาศัยต้นแบบ 
และ/ หรือแตกตา่งจาก
ต้นแบบ ภายใตเ้งื่อนไข 
ง่าย ๆ ให้รายละเอียด 

  ของงานหรือความคิด 
อย่างง่ายได้ และสามารถ
นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน 

 

- ระบุปัญหาอย่างง่าย  
  หาสาเหตุของปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหา 
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

  และลงมือแก้ปัญหา 
  ด้วยตนเองจนปัญหาไดร้ับ

การแก้ไข ภายใต้ 
การแนะนำของผู้ใหญ่ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

3 
(จบ ป.3) 

ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรือปรากฏการณ ์
ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือ
ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์หรือสถานการณ ์
นั้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน 
รวบรวมข้อมลูหรือทรัพยากร  
แปลความหมายข้อมลูด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสรุปข้อมลู  
เพื่อเปรียบเทยีบ ประเมิน ตัดสินใจ 
หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่าง 
ง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผล  
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ 
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
สามารถจินตนาการและเสนอความคิด
ได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย  
โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร 
ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตาม
จินตนาการโดยอาศยัต้นแบบ 

- สรุปความเขา้ใจของตน 
และแสดงความคดิเห็น
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ 
เรื่องนัน้ได้จากการตั้งคำถาม 
การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 

- อธิบายเหตุผลและ 
ความเหมาะสมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อธิบายองค์ประกอบ 
ที่สามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจนตามข้อเท็จจริงท่ีมี   

  และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์โดยการพดู 
เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 
วาดภาพ เคลื่อนไหวร่างกาย 

 
 
 

- บอกเล่าความคิดของตนเอง
หรือจินตนาการที่แปลกใหม่ 

  ไปจากสิ่งรอบตัวได้อย่าง
หลากหลายและรวดเร็ว 
ในเวลาที่กำหนด 

- ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
หรือวิธีการที่มีรายละเอียด 

  โดยใช้การดัดแปลงจาก
ความคิดเดิม สิ่งที่มีอยู่ 
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทน  
สิ่งที่ขาดได้ในเวลาท่ี
กำหนดและสามารถ  
นำไปใช้จริงในชีวติประจำวนั 

- ระบุปัญหาอย่างง่าย  
  หาสาเหตุของปัญหา 

และวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
ทีม่ีความเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัต ิและลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  
จนปัญหาได้รับการแก้ไข  
ภายใต้การติดตาม 
ของผู้ใหญ่ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

4 ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรือปรากฏการณ ์
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด  
ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์หรือสถานการณ ์
นั้น ๆ ได้ สามารถวางแผนและ
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ  
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แปลความหมายข้อมลูด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสรุปข้อมลู พร้อมทั้ง
ประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของ
ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน 
ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปญัหา
อย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและ
เสนอความคดิได้อย่างคล่องแคล่ว 
หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่
ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิม   

- สรุปความเขา้ใจของตนและ
แสดงความคดิเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
จากการตั้งคำถาม การฟัง/
อ่านข้อมูล เรื่องราว
วิเคราะหเ์พื่อประเมิน 
ความเหมาะสมของข้อมูล 
ในการลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง และ/ หรือตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง โดย
ระบุหลักฐาน สนับสนุน
ความคิดได้อย่างน้อย 
หนึ่งแหล่งข้อมูล  

- อธิบายเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ 
ของตนมีความเหมาะสม  
โดยระบุหลักฐานสนับสนุน
ความคิดได ้

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ์ 
และสามารถรวบรวมปัจจัย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
หรือสถานการณ์  
โดยสามารถเชื่อมโยง  
จัดหมวดหมู่หรือกำหนด 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หรือสถานการณ์ โดยการ
พูด เขียนแผนภาพหรือ
แผนผัง วาดภาพ 
เคลื่อนไหวร่างกาย 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ  
บอกเล่าความคิด จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว
ของตนเองและบริบท และ
ต่อยอด ความคิดของตนเอง
ให้แตกต่างไปจากเดิม 

- ทำและพัฒนาผลงาน 
ที่เป็นช้ินงานหรือวิธีการที่มี
รายละเอียด โดยการดดัแปลง
จากความคิดเดิม สิ่งที่มีอยู่ 
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่ง
ที่ขาด ได้อย่างหลากหลาย
และรวดเร็วในเวลาที่กำหนด 
และสามารถนำไปใช้จริง 
ในชีวิตประจำวัน โดย
ตอบสนองความต้องการ 
จำเป็นหรือสภาพปัญหา 
ในบริบท 

 

- ระบุปัญหาที่ซับซ้อน  
วางแผนการแก้ปัญหา 
ด้วยการวิเคราะห์และ
จัดลำดับสาเหตุของปัญหา   
หาวิธีการแก้ไขปญัหา 
ที่หลากหลายเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัติ คาดเดา 
ผลที่จะเกิดขึน้จากวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น  
เลือกวิธีการแก้ปญัหา 
โดยระบุข้อดี/ ข้อเสีย  
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุง จนปัญหาไดร้ับ
การแก้ไข 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

5 
(จบ ป.5) 

ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาที่ซับซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน
โดยละเอียด สามารถวางแผนและ
ดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ  
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายขอ้มูล 
เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและ
น่าเชื่อถือ พร้อมนำเสนอและ
เปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือนหรือ
แตกต่างกับข้อสรุปของตน สามารถ
พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการ โดยใช้
ความคิดที่แปลกใหม่ ที่ไม่ซำ้ใครหรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิม วิเคราะห์
องค์ประกอบของช้ินงานหรือวิธีการ
เพื่อสร้างแบบจำลองอย่างง่าย  
 

- สรุปความเขา้ใจของตนและ
แสดงความคดิเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
จากการตั้งคำถาม  
การฟัง/ อ่านข้อมูล 
เรื่องราวที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ ตีความ 
เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูล ในการลงข้อสรุป
ได้อย่างถูกต้อง และ/ หรือ 
ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
โดยระบุหลักฐานสนับสนุน
ความคิดได้อย่างน้อย 
หนึ่งแหล่งข้อมูล 

- อธิบายเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ 

  ของตนมีความเหมาะสม  
  โดยระบหุลักฐานสนับสนุน

ความคิดได ้

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ์ 
และสามารถรวบรวมปัจจัย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หรือสถานการณ์ สามารถ
วิเคราะหป์ัจจัยในระบบ 
หรือสถานการณ์ สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบ  
ด้วยข้อความ สญัลักษณ์ 
แผนภาพ แบบจำลอง 
อย่างง่าย 

 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ  
บอกเลา่ความคดิ จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว
ของตนเองและบริบท และ
ต่อยอดความคดิของตนเอง
ให้แตกต่างไปจากเดิม 

- ทำและพัฒนาผลงาน 
ที่เป็นช้ินงานหรือวิธีการ 
ที่มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดโดยการ
ผสมผสานจากหลาย
ความคิด และดัดแปลงจาก
ความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู่ หรือ
นำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
ได้อย่างหลากหลายและ
รวดเร็วในเวลาที่กำหนด  
และสามารถนำไปใช้จริง 
ในชีวิตประจำวัน โดย
ตอบสนองความต้องการ
จำเป็นหรือสภาพปญัหา 
ในบริบท 
 

- ระบุปัญหาที่ซับซ้อน  
  วางแผนการแก้ปัญหา 
  ด้วยการประเมิน

ความสำคัญของปัญหา 
วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปัญหา  
หาวิธีการแก้ไขปญัหา 
ที่หลากหลายเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัติ คาดเดาผล 
ที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น  
เลือกวิธีการแก้ปญัหา 
โดยระบุข้อดี/ ข้อเสีย  
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมิน และตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ
การแก้ไข 
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6 ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือ
สถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกต
สิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน 
ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหา 
เป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผน
และดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและ
ข้อเท็จจริงได้  วิเคราะห์ข้อมลู  
แปลความหมายข้อมลู ลงข้อสรุป 
ได้อย่างถูกต้อง นำเสนอข้อสรุป 
รวมทั้งเปรียบเทียบและประเมิน
ข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับ
ข้อสรุปของตน และสามารถปรับปรุง
ข้อสรุปของตนตามข้อมูลและ 
หลักฐานใหม ่สร้างแบบจำลอง 
เพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรอื
สถานการณ์ได้ พัฒนาช้ินงานหรือ
วิธีการโดยใช้ความคดิที่แปลกใหม ่
ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง    

- สรุปความเขา้ใจของตน 
และแสดงความคดิเห็น
อย่างมีเหตผุลเกี่ยวกับ 

  เรื่องนั้นได้จากการตั้งคำถาม 
การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว
ที่หลากหลาย วิเคราะห์ 
ตีความ แปลความ
สังเคราะหเ์พื่อประเมิน 

  ความเหมาะสมของข้อมูล 
ในการลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง และ/ หรือตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง โดย
สามารถระบุหลักฐาน
สนับสนุนความคดิได้มากกว่า
หนึ่งแหล่งข้อมูล  

- ช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ  

  ของตนมีความเหมาะสม 
โดยสามารถแสดงหลักฐาน 
สนับสนุนความคิด  

  ที่น่าเชื่อถือได้ 

-  สามารถวิเคราะห์ปจัจัย 
ในระบบหรือสถานการณ ์

  ที่ยากและซับซ้อน สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบ 
และมองเห็นแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวม 

  ขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ์  

  และระบุแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวม 

  ขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ์นั้น 
และสร้างแบบจำลอง 
อย่างง่ายได้   

 
 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ  
บอกเลา่ความคดิ จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว
ของตนเองและบริบท 
ต่อยอด และ/หรือดัดแปลง
ความคิดของตนเองหรือ  
ผู้อื่นให้แตกต่างไปจากเดิม 
และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

- พัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
วิธีการหรือนวัตกรรม 
ด้วยความคิดที่แปลกใหม ่ 

  มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของผลงาน  
โดยการผสมผสานจาก
หลายความคิด และ
ดัดแปลงจากความคิดเดิม  

  สิ่งที่มีอยู่ หรือนำสิ่งอ่ืน 
มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้อย่าง
หลากหลายและรวดเร็ว 
ในเวลาที่กำหนด และ
สามารถนำไปใช้จริง 
ในชีวิตประจำวัน โดย
ตอบสนองความต้องการ
จำเป็นหรือสภาพปญัหา 
ในบริบท แสดงแนวคิด
หรือหลักการที่ใช้ออกแบบ
ผลงาน และประเมินจุดเด่น
และข้อจำกัดของผลงาน 

- ระบุปัญหาที่ซับซ้อน 
วางแผนการแก้ปัญหา 
ด้วยการประเมินความสำคัญ
และผลกระทบของปัญหา 
วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปัญหา  
หาวิธีการแก้ไขปญัหา 
ที่หลากหลายเป็นไปได้จริง
ในทางปฏิบัติ คาดการณ์
ผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบที่จะเกิดขึ้น อันเป็น
ผลจากวิธีการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสดุ 
โดยระบุข้อดี/ ข้อเสีย  
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

  เก็บและวิเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ
การแก้ไข 
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7 
(จบ ม.3) 

ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน  
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ ์
ในชีวิตประจำวัน ระบสุาเหตุของ
ปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการ 
การสำรวจตรวจสอบ โดยใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยี  
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุป 
ที่แม่นยำและนา่เชื่อถือ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและ
ข้อเท็จจริงได้ สามารถลงข้อสรุป 
ได้อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบและ
ประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือ
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตนโดย
ใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลาย
และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของ
ตนตามข้อมลูและหลักฐานใหม่ 
สร้างแบบจำลองเพื่อแสดง
โครงสร้างของปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ พัฒนาช้ินงาน 
วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใคร 
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง  

- สรุปความเขา้ใจของตน 
แสดงความคดิเห็น ระบ ุ
ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก 
การตั้งคำถามการฟัง/ อ่าน
ข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ ตีความ แปลความ 
สังเคราะห์ เพื่อประเมิน 

  ความเหมาะสมของข้อมูล 
ในการลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง และ/ หรือตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง  

  โดยระบหุลักฐาน สนับสนุน
ความคิดได้มากกว่าหนึ่ง
แหล่งข้อมูล 

- ช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ  

  ของตนมีความเหมาะสม  
  โดยสามารถแสดงหลักฐาน

สนับสนุนความคิด  
  ที่น่าเชื่อถือได้ 

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อน 
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลของระบบ และมองเห็น
แบบแผนของพฤติกรรม
และองค์รวมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ ์
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของ
การเปลีย่นแปลงในระบบ 
โดยสามารถสร้าง
แบบจำลอง เพ่ือแสดง
โครงสร้างของระบบหรือ
สถานการณ์ได้ 

 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ  
บอกเลา่ความคดิ จินตนาการหรือ
ความคิดของตนเองที่แปลกใหม่
ไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและ
บริบท ต่อยอด และ/ หรือ
ดัดแปลงความคิดของตนเอง
หรือผู้อื่นให้แตกต่างไปจากเดิม 
และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

- พัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงาน    
วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ยากและ
ซับซ้อน ด้วยความคิดที่แปลกใหม่  
มีการคิดแจกแจงรายละเอียด
ของผลงาน โดยการผสมผสาน
จากหลายความคิด และดัดแปลง
จากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู่ หรือ
นำสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งท่ีขาด 
ได้อย่างหลากหลาย และรวดเร็ว
ในเวลาที่กำหนดและสามารถ
นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน  
โดยตอบสนองความต้องการจำเป็น
หรือสภาพปัญหาในบรบิท  
แสดงแนวคิดหรือหลักการ 
ที่ใช้ออกแบบผลงาน ประเมิน
จุดเด่น และข้อจำกัดของผลงาน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
ผลงานให้ดีขึ้น 

- ระบุปัญหาที่ยาก 
และซับซ้อน วางแผน 
การแก้ปัญหา ด้วยการ
ประเมินความสำคัญ 

  และผลกระทบของ
ปัญหา วิเคราะห์และ
จัดลำดับสาเหตุของ
ปัญหา หาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่หลากหลาย
เป็นไปได้จรงิในทางปฏิบตัิ 
คาดการณ์ผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
ที่จะเกิดขึน้ อันเป็น 
ผลจากวิธีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น เสนอ
และเลือกวิธกีาร
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
โดยระบุข้อดี/ ข้อเสีย 
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมนิและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ
การแก้ไข 
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8 ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน  
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน 
ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ
ตรวจสอบได้หรือไม่ ระบสุาเหตุของ
ปัญหา แยกปัญหาเป็นปญัหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการ 
การสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ 
และน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ
และประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรอื
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้
เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลาย 
และสามารถปรับปรุงข้อสรุป 
ของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ 
สร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบาย
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบได้ 
สามารถพัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใช้ความคดิที่แปลกใหม่
ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง  
 

- สรุปความเขา้ใจของตน 
แสดงความคดิเห็น ระบ ุ
ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก 
การตั้งคำถาม การฟัง/ อ่าน
ข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ ตีความ แปลความ 
สังเคราะห์ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมลู 
ที่เพียงพอ ในการลงข้อสรุป
ได้อย่างถูกต้อง และ/ หรือ 
ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
โดยสามารถระบุหลักฐาน 
สนับสนุนความคิดได้
มากกว่าหนึ่งแหล่งข้อมูล 

- ช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

  ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ
ของตนมีความเหมาะสม 
ตามหลักการใด และ/ หรือ 
การตัดสินใจของตนนั้นได้ 
พิจารณาทั้งในด้านคุณโทษ  

 

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อน สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบ  
และมองเห็นแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ์ 
สามารถสรา้งแบบจำลอง 
เพื่ออธิบายสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อนได้  
โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบในเชิงเหตุ
และผลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ สามารถสร้าง
แบบจำลองเพ่ือแสดง
โครงสร้างของระบบหรือ
สถานการณ์ได้ 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ  
บอกเล่าความคิด จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว
ของตนเองและบริบท 
ต่อยอดและ/ หรือดัดแปลง
ความคิดของตนเองหรือ
ผู้อื่นให้แตกต่างไปจากเดมิ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ประเมินและปรับปรุง 

  การคิดที่ต่อยอดหรือ
ดัดแปลงให้ดีขึ้น 

- พัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
วิธีการ หรือนวัตกรรม  
ที่ยากและซับซ้อนได้อยา่ง
หลากหลายด้วยความคิด 
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร  
มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของผลงาน 
โดยการผสมผสานจาก
หลายความคิด ดดัแปลง
และพัฒนาต่อยอดจาก
ความคิดเดิม และสามารถ
นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
โดยตอบสนองความต้องการ
จำเป็นหรือสภาพปญัหา 

- ระบุปญัหาที่ยากและซบัซ้อน 
วางแผนการแก้ปัญหา 

  ด้วยการประเมินความสำคญั
และผลกระทบของปัญหา 
ที่ครอบคลุมทุกมิติ 
วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปญัหา หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 

  เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 
คาดการณ์ผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
ประเมินความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอันเป็นผลจาก
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
เสนอและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
โดยระบุข้อดี/ ข้อเสีย  
ลงมือ แก้ปัญหาด้วยตนเอง  

  เก็บและวิเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ 
การแก้ไข 
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ในบริบท แสดงแนวคิดหรือ
หลักการที่ใช้ออกแบบ
ผลงานได้อย่างครบถ้วน
และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ 
ประเมินจุดเด่นและข้อจำกัด
ของผลงานเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดผลงาน
ให้ดีขึ้น 

9 
(จบ ม.6) 

ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน  
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน
หรือจากผลที่ไม่คาดคดิมาก่อน  
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ประเมินคำถาม
ว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรอืไม่ 
ระบุสาเหตุของปัญหา สามารถแยก
ปัญหาเป็นปญัหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจ
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป 
ที่แม่นยำและนา่เชื่อถือ เปรียบเทยีบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ 
ประเมินผลกระทบของปัญหา โดยใช้
วิธีการทีเ่หมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ

- สรุปความเขา้ใจของตน 
แสดงความคดิเห็น ระบ ุ
ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก 
การตั้งคำถาม การฟัง/ อ่าน
ข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ ตีความ แปลความ 
สังเคราะห์ เพื่อประเมิน 
ความเหมาะสมของข้อมูล 
ที่เพียงพอ และรอบด้าน  
ในการลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้องและ/ หรือตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง  
โดยสามารถระบุหลักฐาน 
สนับสนุนความคิดได้
มากกว่าหน่ึงแหล่งข้อมูล 

- ช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อน สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบ 
และมองเห็นแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ในระบบ
หรือสถานการณ์ สามารถ
สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย
สถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนได้ และสามารถ
เปรียบเทียบแบบจำลอง 
ของระบบต่างๆ ได้ 
สามารถทำนายผลลัพธ์ 
ที่เกดิขึ้นเมื่อมีปัจจัยอื่น 
เข้ามาในระบบ 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ 
บอกเล่าความคิด จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว
ของตนเองและบริบท 
ต่อยอดและ/ หรือ ดัดแปลง
ความคิดของตนเองหรือ
ผู้อื่นให้แตกต่างไปจากเดมิ 

  สื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจได้   
  ประเมินและปรบัปรุง    
  การคิดที่ต่อยอดหรือ  
  ดัดแปลงให้ดีขึ้น 
- พัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ยาก
และซับซ้อนได้อย่าง 
หลากหลายด้วยความคดิ 
ที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใคร 
มีการคิดแจกแจง 

- ระบุปญัหาที่ยากและซบัซ้อน 
วางแผนการแก้ปัญหา 
ด้วยการประเมินความสำคัญ
และผลกระทบของปัญหา         
ที่ครอบคลุมทุกมติิ 
วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปญัหา หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 
เป็นไปได้จริงในทางปฏิบตัิ 
คาดการณ์ผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
ประเมินความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดขึ้นอันเป็นผลจาก
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
เสนอและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสดุ  
โดยระบุข้อดี/ข้อเสีย ลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

และประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรอื
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้
เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและ
สามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม่ สามารถสร้าง
แบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด
ที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา 
สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น 
เมื่อมีการปจัจัยอื่นเข้ามาในระบบ 
พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม
โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร 
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง  
เขียนสะท้อนความคิดเกีย่วกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู ้

  ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ
ของตนมีความเหมาะสม 
ตามหลักการใด และ/ หรือ 

  การตัดสินใจของตนนั้นได้ 
พิจารณาอย่างรอบด้าน 
ทั้งในด้านคุณโทษ 
สอดคล้องตามหลัก
กฎหมาย ศีลธรรม 
คุณธรรม ค่านิยม รวมท้ัง
ความเชื่อและบรรทัดฐาน 

  ของสังคม และวัฒนธรรม 

รายละเอียดของผลงาน 
โดยการผสมผสานจาก 
หลายความคิด ดดัแปลง 
และพัฒนา ต่อยอดจาก 
ความคิดเดิม และสามารถ
นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน 
โดยตอบสนองความต้องการ
จำเป็นหรือ สภาพปัญหา  
ในบริบท คำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม แสดงแนวคิด
หรือหลักการที่ใช้ออกแบบ
ผลงานได้อย่างครบถ้วน
และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์
ประเมินจดุเด่นและข้อจำกดั
ของผลงานเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดผลงาน
ให้ดีขึ้น 

เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ 
การแก้ไข และประเมินผล
การดำเนินการ จนได้
ข้อสรุปของวิธกีารแก้ไข
ปัญหา 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

10 ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน
หรือจากผลที่ไม่คาดคดิมาก่อน  
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทัง้
ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ
ตรวจสอบได้หรือไม่ ระบสุาเหตุของ
ปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการ 
การสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน 
ความถูกต้องและข้อจำกดัของข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป 
ที่แม่นยำและน่าเช่ือถือรวมทั้งพจิารณา
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์และ
ตีความหมายขอ้มลู สามารถเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ
และประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรอื
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้
เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและ
สามารถปรับปรุงข้อสรุปของตน 
ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่  
สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคดิ 

- สรุปความเขา้ใจของตน 
แสดงความคดิเห็นระบ ุ
ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก 
การตั้งคำถาม การฟัง/ อ่าน
ข้อมูลเรือ่งราวที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ ตีความ แปลความ 
สังเคราะห์ เพื่อประเมิน 
ความเหมาะสมของข้อมูล 

  ที่เพียงพอและรอบด้าน 
ในการลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง และ/ หรือตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง  

  โดยสามารถระบุหลักฐาน 
สนับสนุนความคิดได้
มากกว่าหน่ึงแหล่งข้อมูล 

- ช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจ  
ของตนมีความเหมาะสม 
ตามหลักการใด และ/ หรือ   

  การตัดสินใจของตนนั้นได้   
พิจารณาอยา่งรอบด้าน 
ทั้งในด้านคุณโทษ
สอดคล้องตามหลัก  

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัย 
ในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อน สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบ 
และมองเห็นแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวม 
ขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ์ 
สามารถเปรยีบเทียบ
แบบจำลองในระบบ 
ที่ซับซ้อน และสามารถ
อธิบายระบบหรือ
สถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อน โดยใช้แบบจำลอง  
สามารถทำนายผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยอื่น 
เข้ามาในระบบ สามารถ
ประเมินและปรับปรุง
พัฒนาระบบโดยวิเคราะห ์
จากมุมมองที่หลากหลาย  

  จากท้ังของตนเองและของ
ผู้อื่น 

 

- แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ 
บอกเลา่ความคดิ  จินตนาการ
หรือความคดิของตนเองที่
แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว  
ของตนเองและบริบท 
ต่อยอด และ/ หรือดัดแปลง
ความคิดของตนเองหรือ
ผู้อื่นให้แตกต่างไปจากเดมิ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
ประเมินและปรับปรุง 
การคิดที่ต่อยอดหรือ
ดัดแปลงให้ดีขึ้น 

- พัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงาน 
วิธีการหรือวัตกรรมที่ยาก
และซับซ้อนไดอ้ย่าง
หลากหลาย ด้วยความคิด 
ที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใคร 

  มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของผลงาน 
โดยการผสมผสานจาก
หลายความคิด ดดัแปลง
และพัฒนาต่อยอดจาก
ความคิดเดิม และสามารถ 
นำไปใช้จริงในชีวติประจำวนั  
โดยตอบสนองความต้องการ
จำเป็นหรือสภาพปญัหา 

- ระบุปัญหาที่ยากและซบัซ้อน 
วางแผนการแก้ปัญหา 
ด้วยการประเมินความสำคัญ
และผลกระทบของปัญหา 
ที่ครอบคลุมทุกมติิ 
วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปัญหา  
หาวิธีการแก้ไขปญัหา 
ที่หลากหลาย เป็นไปไดจ้ริง
ในทางปฏิบัติ คาดการณ์
ผลกระทบท้ังทางบวกและ
ทางลบ ประเมินความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจาก
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
เสนอและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสดุ 

  โดยระบุข้อดี/ ข้อเสยี  
ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ผลของการแก้ปญัหา 
ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ 
การแก้ไข ประเมินผล 
การดำเนินการจนได้ข้อสรุป
ของวิธีการแก้ไขปัญหา
เผยแพร่และขยายผล 
การดำเนินการสู่สาธารณะ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์  
พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม 
โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร 
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและ
ส่งผลดีต่อสังคม เขียนสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู้ 
และระบุสิ่งที่จะต้องทำในอนาคต 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
และพัฒนาสังคม 

กฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม 
ค่านิยม รวมทั้งความเชื่อ
และบรรทัดฐานของสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบ
ข้อสรุปดังกล่าวได้ 

ในบริบท คำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และวฒันธรรม แสดงแนวคิด
หรือหลักการที่ใช้ออกแบบ
ผลงานได้อย่างครบถ้วน
และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์
ประเมินจุดเด่นและข้อจำกดั
ของผลงานเพื่อปรับปรุง 
และพัฒนา ต่อยอดผลงาน
ให้ดีขึ้น และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
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อภิธานศัพท์ 

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในตัดสินใจเกี ่ยวกับข้อมูลหรือสถานการณ์  
ด้วยการพิจารณาข้อมูล หลักฐาน เหตุผล ว่ามีความสอดคล้องกัน มีความสมเหตุสมผล และมีความหนักแน่น 
น่าเชื่อถือหรือไม่   

การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถจำแนกแยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ หรือลำดับ
ความสัมพันธ์ของประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   

การตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจและพิจารณาข้อมูล 
ข้อความหรือสถานการณ์ แล้วให้ความหมายและข้อสรุปเกี ่ยวกับข้อมูล ข้อคว ามหรือสถานการณ์ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

 การสะท้อนคิด (Reflection) หมายถึง ความสามารถในการกำกับติดตามความคิดของตนเอง  
โดยการค้นคว้าแสวงหาความจริง คอยตั้งคำถาม ติดตามค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง รู้จุดเด่น จุดที่ควรจะปรับปรุงของตนเอง 

 ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว  
ในเวลาที่จำกัด ในแง่ของการวัดพิจารณาจากจำนวนของสิ่งที่คิดได้อย่างมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้านั้น ๆ 
ภายในเวลาที่กำหนด เช่น ภายในเวลา 1 นาที ผู้เรียนที่สามารถระบุได้ว่า “กระดาษ” นำไปใช้ประโยชน์อะไร 
ได้บ้าง ได้เป็นจำนวนมากที่สุด คือผู้ที่ได้คะแนนความคิดคล่องสูงที่สุด 

 ความค ิดย ืดหย ุ ่น (Flexibility) หมายถ ึง ความสามารถของบ ุคคลในการค ิดหาคำตอบ 
ได้หลายประเภท หลายทิศทาง เป็นการสร้างทางเลือกไว้หลายทาง ในแง่ของการวัดพิจารณาจากจำนวนของ
หมวดหมู่หรือประเภทของความคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ภายในเวลา 1 นาที ผู้เรียนที่สามารถระบุได้ว่า “กระดาษ” 
นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ได้หลากหลายหมวดหมู่มากที่สุด คือผู้ที ่ได้คะแนนความคิดยืดหยุ่นสูงที่สุด  
เช่น ภายใน 1 นาที ผู้เรียน ก. ที่ตอบถึงประโยชน์ของกระดาษ ได้ 10 อย่าง ได้แก่ นำไปใช้เขียนหนังสือ  
เขียนการ์ตูน เขียนนิยาย เขียน .... (เฉพาะเรื่องการเขียน) ฯลฯ กับผู้เรียน ข. ที่ตอบถึงประโยชน์ของกระดาษ  
ได้ 10 อย่าง ได้แก่ นำไปใช้เขียนหนังสือ เขียนการ์ตูน ใช้ปิดกระจกกันแดด ใช้ห่อของ ใช้รองนั่ง ใช้ประดิษฐ์
ของเล่น ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงการนำกระดาษไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายวิธี/ หมวดหมู่มากกว่า ในที่นี้ผู้เรียน ข. 
จะได้คะแนนความคิดยืดหยุ่นสูงกว่าผู้เรียน ก. 

 ความคิดริเริ ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่าง และไม่ซ้ำกับที่มีอยู่  
แต่ต้องเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นลักษณะความคิดที ่เกิดขึ ้นเป็นครั้งแรก  
เป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม หรืออาจเกิดจากนำความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์  
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น ในแง่ของการวัดพิจารณาจากความแปลกใหม่และความแตกต่างของความคิด หรือในทางสถิติ
คือพบความคิดเช่นนั้นได้ยาก เช่น ภายในเวลา 1 นาที ผู ้เรียนที่สามารถระบุได้ว่า “กระดาษ” นำไปใช้
ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีผู้เรียนเพียง 1 คน ที่ระบุว่านำกระดาษไปทำเป็นชุดราตรี ผู้เรียนคนนี้จะได้คะแนน
ความคิดริเริ่มสูงกว่าผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ที่มีความคิดซ้ำ ๆ กัน 

  



24 

 
 

ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการให้รายละเอียดหรือตกแต่ง 
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในแง่ของการวัดพิจารณาจากปริมาณ 
การให้รายละเอียดของความคิด เช่น ผู้เรียนที่สามารถระบุได้ว่า “กระดาษ” นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  
มีผู้เรียนที่ระบุว่านำไปใช้ประดิษฐ์ของเล่นได้ โดยปรากฏรายละเอียดของการออกแบบของเล่นจากกระดาษ  
ที่เป็นไปได้จริง คำนึงถึงความคงทน ผู้เล่น และวิธีการเล่น ผู้เรียนคนนี้จะได้คะแนนคว ามคิดละเอียดลออ 
สูงกว่าผู้เรียนที่ระบุเพียงว่านำไปใช้ประดิษฐ์ของเล่นได้เท่านั้น 

นวัตกรรม ในความหมายสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด วิธีการ 
หรือกระบวนการใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดหรือหลักการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นหรือสภาพปัญหาในบริบทหนึ่ง ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  
จนได้ผลงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง  
ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในบริบทใดบริบทหนึ่ง โดยยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นปกติในบริบทนั้น ๆ 
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3. ระดับสมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 

 นิยาม 
 มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการ
สื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

 องค์ประกอบ 
 1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ 
ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ1สารที ่ส่งมาได้ทั ้งความคิด ความรู้สึก เจตนา 
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 
 2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สารสนเทศ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพ้ืนฐานความเข้าใจ
ในบริบทสังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ    
ต่อผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

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

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

กำลัง
พัฒนา 

   

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

สามารถ เร่ิมต้น   

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

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

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

 

สามารถ เร่ิมต้น  

6 

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

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

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

  สามารถ เร่ิมต้น 

8 

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

 

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
 
 

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

  

 

สามารถ 

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

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการสื่อสาร 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. การเลือกใชก้ลวิธกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   

1 ใช้ประสาทสมัผสัในการรบัและส่งสาร 
อย่างตั้งใจ เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพ
ที่มีผลต่อการสื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง คำพูด 
ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และผลงาน 
อย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา  

- ใช้ประสาทสัมผัส ในการรับสารที่อยู่ใกล้ตัว - บอกความแตกต่างเชิงกายภาพแบบกว้าง
ระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว เช่น เพศ วัย 

- รู้จักประเภทของสื่อใกล้ตัว 
- สื่อสารผ่านคำพูด ภาพ เสียง สญัลักษณ์ 

ท่าทาง การเคลื่อนไหว และผลงาน 
แบบง่าย ๆ ตรงไปตรงมาได ้

2 รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส 
เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรู้สึกที่ม ี
ต่อสารในสถานการณ์ใกล้ตวัแบบตรงไปตรงมา 
โดยเลือกและผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกบับุคคล 
ผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ 
พร้อมท้ังคำนึงถึงประโยชน์และโทษ 
ของการสื่อสารทีม่ีผลกระทบต่อตนเอง  

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ เหตุการณ ์
ในสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วตอบคำถาม 
อย่างตรงไปตรงมา 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ เหตุการณ ์
ในสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วบอกความรู้สึก 
ที่เกิดจากการรับสารอย่างง่าย ๆ ได้ 

 

- บอกความแตกต่างเชิงกายภาพ 
ระหว่างตนเองกับบุคคลใกลต้ัว 
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- รู้จักประเภทของสื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง

อย่างเด่นชัด 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ 

เสียง ท่าทาง โดยเลือกและผลิตสือ่ 
ให้เหมาะกับบุคคลใกลต้ัวที่สื่อสารด้วย 

3 
(จบ ป.3) 

รับและส่งสารที่เป็นข้อมลู ข้อเท็จจริง  
และความรู้สึกท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น 
ในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปลีย่นประสบการณ์  
และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างตนเองกับบุคคลใกลต้ัว คำนึงถึง
ประโยชน์และโทษของสื่อท่ีมีต่อตนเอง 
สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัว ทั้งที่เป็นภาษา 
ภาพ เสียง สญัลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออก
ทางศิลปะอย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อ 
ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ใกล้ตัวทีม่ีรายละเอียด 
มากขึ้น แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา  
ทั้งในส่วนของข้อมูล และความรูส้กึท่ีได้ 

- แสดงความอดทนในการรับสารและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และสื่อสาร 
กับบุคคลใกลต้ัวเกี่ยวกับสถานการณ ์
ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 

- ถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง
กับบุคคลใกลต้ัวที่ส่งผลต่อการสื่อสาร  

- รู้วิธีการเข้าถึงสื่อท่ีหลากหลาย 
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อ 

ที่มีต่อตนเองในระยะสั้น 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ 

เสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศลิปะ 
อย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื่อ 
ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. การเลือกใชก้ลวิธกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   

4 รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารได้ อธิบายความรูส้ึกที่เกิดขึ้น
จากการรบัสารประเภทต่าง ๆ  ที่มคีวามซบัซ้อน
มากขึน้ มีความอดทนในการรับและส่งสาร  
ใช้สื่อที่มีความหลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบ
ของสื่อท่ีมีต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธี
ในการสื่อสารและการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว แล้วสามารถ 
จับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ 
ของผู้ส่งสารแบบง่าย ๆ ได้  

- อธิบายความรูส้ึกท่ีไดร้ับจากการรับสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
หรือมีอารมณ์หลากหลายขึ้น 

- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

- ตระหนักถึงความแตกตา่งระหว่างตนเอง
กับบุคคลในสังคมด้านสังคมและ
วัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ ท่ีส่งผล 
ต่อการสื่อสาร 

 

- ใช้สื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อตนเอง 

ในระยะยาวข้ึน 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร 

แบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ 
ใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม  
และเกดิประโยชน์ต่อตนเองได ้

5 
(จบ ป.6) 

รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์
ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ จับประเด็น 
สำคัญ ข้อคิด ทั้งเชิงบวกและลบท่ีได้รับ 
ตามวัตถุประสงค์ของผูส้่งสาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคล 
ที่หลากหลายขึ้น ในสถานการณ ์
ที่มีความซับซ้อน ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน           
มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร 
เลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อและสือ่สาร 
ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว ้
  

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ 
แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ  
ข้อคิดทั้งเชิงบวกและลบท่ีได้รับ 
ตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร  
พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับสาร
ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมสีติ  
กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ 
สถานภาพ) ขึ้น ในสถานการณ์ทีม่ีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน 

- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง
กับบุคคลในสังคมด้านสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร  

- ระบุความแตกต่างระหวา่งโลกจริง  
กับโลกเสมือน 

- เลือกใช้สื่ออย่างระมดัระวังเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อตนเองในเบื้องต้นได ้

- มีมารยาทและจริยธรรมในการสือ่สาร 
ระดับเบื้องต้น 

- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อ 
และสื่อสารทีเ่หมาะสม และเกดิประโยชน์
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. การเลือกใชก้ลวิธกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   

6 รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลาย 
โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
และประเมินคุณค่า ในมติิความจรงิ  
(ข้อมูลข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด)  
และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได้ 
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์เพื่อการอยูร่่วมกัน 
ในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของการสื่อสาร 
รู้ผลกระทบของสื่อ ประเมินคณุคา่และ
จริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ  
และออกแบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดยปราศจาก
อคติ แล้วสามารถสรุปประเด็น ตคีวาม 
และประเมินคณุคา่ ในมิตคิวามจริง  
(ข้อมูลขา่วสาร) ความดี (แก่นแนวคิด)  
และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ)  
แบบง่ายได ้

- ฟังแบบ deep listening แบบเบื้องต้น 
เพื่อความเข้าใจที่มีต่อผู้ที่สื่อสารดว้ย 

- ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร 
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และวฒันธรรม 
ที่มีความหลากหลาย 

- ตระหนักถึงผลกระทบของการสือ่สาร 
ที่สร้างความขัดแย้ง และใช้ประทษุวาจา 
(hate speech)  

- ประเมินคณุค่า และตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ 

- มีจริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อประเภท
ต่าง ๆ 

- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
การผลิตสื่อ และสามารถออกแบบ 
การสื่อสารทั้งภาษา ภาพ เสียง ทา่ทาง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อกลุ่ม 
และต่อสังคม 

7 
(จบ ป.6) 

รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลาย 
โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่า ในมิติความจริง 
ความดี ความงาม ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
และเข้าใจกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซ้อน 
ได้อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการสื่อสาร
มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ท้ังต่อตนเอง 
กลุ่ม และสังคมของตนเอง ตามจดุมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว้  
  

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดยปราศจาก
อคติ แล้วสามารถสรุปประเด็น ตคีวาม 
วิเคราะห์ และประเมินคณุค่า ในมิตคิวามจริง 
ความดี ความงาม ที่เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือเป็นไปตามอดุมการณ ์

- ฟังแบบ deep listening ในระยะเวลา 
ที่นานขึ้น 

- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของบุคคล 
ในสังคมที่หลากหลาย 

- สื่อสาร โดยปราศจากอคติคำนึงถึง 
ใจเขาใจเรา คำนึงถึงความแตกต่าง 
ในสังคมที่หลากหลาย 

- วิเคราะห์ วิพากษ์การทำงานของสื่อกับ
การสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงลึกได ้

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การสื่อสาร 

- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
ผลิตสื่อ และสามารถออกแบบการสื่อสาร 
ทั้งภาษา ภาพ เสียง ท่าทางที่ซับซอ้น  
ได้อย่างมีศลิปะ และสร้างสรรค ์
ในการสื่อสารมากข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. การเลือกใชก้ลวิธกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   

8 รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อ 
ที่หลากหลายโดยปราศจากอคติ ตคีวาม 
วิเคราะห์ วิพากษ์จดุเด่น จดุด้อย ประเมิน
คุณค่าของสารที่เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก 
ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนได้ 
โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ออกแบบการสื่อสารผา่นสื่อหลากหลาย
ประเภทได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของ
ส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจาก
อคติ แล้วสามารถตคีวาม วิเคราะห์ 
วิพากษ์จุดเด่น จดุด้อย รวมทั้งประเมินคุณค่า 
ของสารที่เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
หรือที่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือที่เป็นไปตามอุดมการณ ์

- ฟังแบบ deep listening อย่างมีสติ  
- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของบุคคล 

ในสังคมที่หลากหลาย 
- สื่อสารโดยปราศจากอคติ และใช้การสื่อสาร

ทางบวก 

- ผลติสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนได ้
- ออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อหลากหลาย

ประเภท ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
โดยคำนึงถึงสทิธิและประโยชน์ของสว่นรวม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9 
(จบ ม.3) 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝง
ผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ 
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย 
ประเมินคุณคา่ของสารนั้นไดล้ึกข้ึน           
มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการสื่อสาร
กับบุคคลที่มีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจ 
ได้อย่างเหมาะสม รูส้ึกร่วมและเขา้ใจ
ความรูส้ึกต่อบุคคลที่มีความต่างจากตนเอง      
มีกลยุทธ์ในการผลติสื่อและสื่อสารผ่านสื่อ
หลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะ 
และมีพลังด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility)  

- รับสารที่มคีวามซับซ้อนและมีนยัแฝง 
ผ่านสื่อที่หลากหลาย แล้วสามารถ 
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย 
ประเมินคุณคา่ของสารที่เกดิประโยชน์ 
กับคนหมู่มากหรือที่ทดสอบได้ว่า 
เป็นประโยชน์จริง หรือท่ีเป็นไป 
ตามอุดมการณ์ไดล้ึกข้ึน 

- สื่อสารกับบุคคลที่มีความต่าง 
อย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม  
รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบุคคล 
ที่มีความต่างจากตนเองได้ 

- วางแผนและออกแบบการสื่อสาร 
ผ่านสื่อหลากหลายประเภท 
ได้อย่างมีศิลปะ และมีพลัง 
ในการสร้างประโยชนแ์ก่สังคม 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3. การเลือกใชก้ลวิธกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   

10 รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ
และมีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ้น เข้าใจ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ และนำสารที่ไดร้ับไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือ
สังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสาร
ได้อย่างมสีติและวิจารณญาณ และรู้สึกร่วม
และเข้าใจความรูส้ึก (Empathy) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง 
ในทุกมิติด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม 
และการสรา้งสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายรปูแบบ 
และมีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ้น 
แล้วสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
และนำสารทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ 
หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือท่ีเป็นไปตามอุดมการณ ์

- สื่อสารอย่างมสีติ ใช้ deep listening  
ในชีวิตประจำวัน และสามารถ 
ใช้การสื่อสารเพื่อสรา้งความเข้าใจ         

- รู้เท่าทันสื่อ รู้จักเลือกใช้และผลติสื่อ  
และกลวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย 
ใช้การสื่อสารเพื่อสรา้งสังคมที่พัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

- ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสาร 
ได้อย่างมสีติและวิจารณญาณเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจโดยคำนึงถึงความแตกต่าง 
ในทุกมิติด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม  
และการสรา้งสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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อภิธานศัพท์ 

กลยุทธ์ในการสื ่อสาร หมายถึง การออกแบบระบบและวางแผนในการสื ่อสาร เพื ่อให้การสื ่อสาร 
บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลวิธีในการสื่อสาร หมายถึง การนำแผนจากกลยุทธ์การสื่อสารมาสู่ปฏิบัติการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  
ที่ทำให้ผู้ส่งสารสามารถส่งสารไปถึงผู้รับ และบรรลุเป้าหมายได้ 

สาร หมายถึง สิ่งที่ผู ้ส่งสารต้องการนำเสนอและถ่ายทอดไปยังผู ้รับสารโดยอาศัยสื่อเป็นตัวกลาง  
ในการนำเสนอ และผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของสารเมื่อมีการถอดความหมายออกมา สารอาจเป็น
คำพูด ตัวหนังสือ เรื่องราว ตัวเลข รูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่าง ๆ  เสียง บทเพลง ดนตรี รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง หรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการและวัตถุประสงค์ เจตนา  
ทั้งนัยตรงและนัยแฝงของผู้ส่งสาร  

ส่ือ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางของสาร ทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อ 
หรือช่องทางนำสารไปยังผู ้ร ับสาร ซึ ่งช่วยให้ติดต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ สื ่อมีหลายรูปแบบ เช่น  
สื่อธรรมชาติ สื ่อที่เป็นเสียง สื่อที่เป็นกลิ่น สื่อการแสดง สื่อบุคคล สื่อศิลปะ สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื ่อสิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 



33 
 

ส ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ณ วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

 นิยาม 

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

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

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

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

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

1 
รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  มุ่งมั่นทำงานและทำกิจกรรมของตนเอง
และร่วมกับผู ้อ ื ่นได้สำเร็จตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออก  
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 

เริ่มต้น    

2 
รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู ้อื ่นและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา    

3 
มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการทำงานให้สำเร็จ รักการทำงาน 
เป็นสมาชิกทีมที ่ม ีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย  
การสร้างข้อตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจ 
ต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 
เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
จัดระบบความคิดก่อนลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเร็จ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

5 
เป็นสมาชิกที่ริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น  
และปฏิบัต ิงานจนสำเร ็จ ว ิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดง 
ความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

 สามารถ เริ่มต้น  

6 
เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อน
ผลการทำงานโดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม    

 เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

7 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื ่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการ
ทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการ
ความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความแตกต่าง ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันโดยไม่เล ือกปฏิบ ัติ เห็ นคุณค่าของทุกคนในทีม 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 
มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพ ื ่อข ับเคลื ่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย  
ด้วยกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพ
เชิงบวกในทีม  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและคุณค่าของการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และทำงานด ้วยความโปร ่งใส ตรวจสอบได ้และสามารถจ ัดการ 
ความขัดแย้งได้ 

  

 

สามารถ 

10 
มีค ุณลักษณะของผู ้ท ี ่สร ้างการเปลี ่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ  
เห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างพลวัตรของการทำงาน 
เป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

1. การเป็นสมาชิกทีมที่ดี 
และมีภาวะผูน้ำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

3. การสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

1 รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มุ่งมัน่
ทำงานและทำกิจกรรมของตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่นไดส้ำเรจ็ตามข้อตกลง กฎ 
กติกา และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 

- รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของทีม 
ที่ต้องทำงานร่วมกันให้สำเร็จ 

- รู้บทบาทและหนา้ที่ของตนเอง 
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
ให้บรรลผุลสำเร็จได้ โดยได้รับ 
การชี้แนะ 

- ทำงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับ
ขั้นตอน ภายใต้คำช้ีแนะ ข้อตกลง กฎ กติกา 
ให้สำเรจ็ตามเวลาที่กำหนด ทั้งของตนเอง 
และร่วมกับผู้อื่น 

- ใช้งานสิ่งของต่าง ๆ อย่างถูกต้อง จัดเก็บและ
ดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว 
ได้ตามคำชี้แนะ   

- แนะนำตนเองกับเพื่อนได้ บอกสิ่งที่ตนเอง 
ทำได้ดี และสิ่งที่จะช่วยเพื่อนในทีมได ้

- รับรู้ความรูส้ึกของตนเองและผู้อืน่  
แสดงพฤติกรรมเชิงบวก เมื่อเกิด 
ความขัดแย้ง เช่น การไม่ใช้ความรนุแรง 
ไม่มุ่งเอาชนะ การขอโทษ ขอบคุณ  
การให้อภัย ฯลฯ โดยได้รับการชี้แนะ
อย่างใกล้ชิด 

2 รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
มีความมั่นใจในการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ให้สำเรจ็ ตามคำแนะนำ และปฏบิัติตาม
กฎ กติกา ของทีม เมื่อไดร้ับการช้ีแนะ
เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ให้บรรลผุลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  
ตามคำแนะนำ 

- ปฏิบัติตามภาระงานของทีมและระบุ
จุดเด่นของตนเองในการทำงานตาม
หน้าท่ีและบทบาทความรับผิดชอบ
ได ้

- รับผิดชอบและปฏิบตัิบทบาทหน้าที่
ของตนเอง และเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีที่แตกต่างกันของสมาชิกทีม 

- รู้เป้าหมายของทีม และช่วยเหลือ สนับสนุน
ทีมในการทำกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 

- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ตามลำดับขั้นตอน และข้อตกลง กฎ หรือ กติกา 
ให้สำเร็จ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

-  ใช้งาน จัดเก็บและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
ส่วนรวมได้ตามคำแนะนำ   

- ทักทายและพูดคุยทำความรู้จักเพื่อนในทีม  
- รับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อืน่ แสดง
พฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง
อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 

3 
(จบ ป.3) 

มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่น 
ในการทำงานให้สำเรจ็ รักการทำงาน  
เป็นสมาชิกทีมท่ีมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การกำหนดเป้าหมาย การสร้างข้อตกลง
และการทำงานของทีม แสดงออกถึง
ความเข้าใจต่อเพื่อนในทีม 
ด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

- รู้ความสามารถของตน และใช้
จุดเด่นของตนในการทำงาน 
รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาท 
ที่ได้รับมอบหมายได ้

- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลง 
  การทำงานร่วมกันของทีม รวมถงึรับรู้   
  เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ  
- มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและ 
  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกนั 
- ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณคา่ และ
รับผิดชอบจดัระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใช้ของตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 

- แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย                    
เพื่อนในทีม 

- รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิด
ความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตาม
คำแนะนำ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

1. การเป็นสมาชิกทีมที่ดี 
และมีภาวะผูน้ำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

3. การสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

4 เป็นสมาชิกทีมท่ีรบัผิดชอบต่อบทบาท
และงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย จดัระบบ
ความคิดก่อนลงมือทำงานอย่างเปน็ลำดับ
ขั้นและปฏิบตัิงานจนสำเร็จ รวมทัง้ 
การช่วยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏบิัติ 
ต่อผู้อื่นอย่างเป็นมติร  

- รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ และช่วยเหลือ
เพื่อนในทีมได ้

- ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปลีย่น  
  แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและ 
  ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได ้
- กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับขั้นตอน 
การทำงานและปฏิบัติงานจนสำเรจ็  

- เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

- พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก 
- แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้              
เหตุและผล  

 

5 
(จบ ป.6) 

 

เป็นสมาชิกที่รเิริ่มกำหนดเปา้หมาย 
วิธีการทำงานท้ังของตนเองและทีม  
ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการวางแผน 
การทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและ
ปฏิบัติงานจนสำเรจ็ วิเคราะห์และ
สะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็น
และสนบัสนุนการทำงานของสมาชิก 
ในทีมให้บรรลเุป้าหมาย 

- ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิก 
ในการทำงานเป็นทีมในภาระงาน 
ที่แตกต่าง สะท้อนการทำงานของ
ตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลีย่นหน้าที่
และบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีม
ทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 

- กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้  
รับผดิชอบเปา้หมายนั้น และเหน็ความเช่ือมโยง
ของหน้าท่ีตนเองกับเป้าหมายของทีม 

- ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีและการตัดสินใจร่วมกัน 
ในทีมได ้

- รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน
อย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์  

- เข้าใจและยอมรับความสามารถของ
สมาชิกทีมท่ีแตกตา่งกัน 

- มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขดัแย้ง 
เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรง มุ่งเน้นประเด็นปัญหา
มากกว่าตัวบุคคล ไมมุ่่งเอาชนะกนั 
แต่สรา้งความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น 
เป็นต้น 

6 เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ของตนเองและทีม จัดระบบความคิด 
และการทำงาน สะท้อนผลการทำงาน  
โดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพ
เชิงบวกของทีม    

- สะท้อนการทำงานของตนและทมี
ตามความเป็นจริง เพื่อหาจดุเด่น
และจุดพัฒนา ในการสนับสนุน 
การทำงานของทีม 

- สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
 

- ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน
เป็นทีม ลงมือปฏิบตัิ ทบทวน ประเมินผล
และปรับปรุงการทำงานร่วมกัน  

- เข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่าง 
เป็นองค์รวมและปรับบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณเ์พื่อให้
บรรลเุป้าหมายของทีม 

- รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน
อย่างรู้คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง 
ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ไว้วางใจและส่งเสรมิสนับสนุนซึ่งกนัและกนั 
- ใช้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไข
ความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีม 

- เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

1. การเป็นสมาชิกทีมที่ดี 
และมีภาวะผูน้ำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

3. การสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

7 
(จบ ม.3) 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน 
ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผูอ้ื่น
อย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้ สร้างสมัพันธภาพเชงิบวก 
และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจ
และยอมรับ ความแตกต่าง ความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
เห็นคุณคา่ของทุกคนในทีมอย่าง 
เท่าเทียมกัน  

- ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมในการดึง
ศักยภาพของสมาชิกในการทำงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จ สะท้อนการทำงาน
และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกทีม 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและ
กันในการทำงาน 

- เป็นผู้นำตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ี
ของทีมมีแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นท่ีไว้วางใจ 

 

- สนับสนุนด้านข้อมลู ส่งเสรมิกระบวนการ
ทำงาน และการจดัการอย่างเป็นระบบ  
ที่ให้สมาชิกทุกคนมีความรับผดิชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ  

- ทำงานร่วมกับทีมด้วยกระบวนการทำงาน 
ที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- รู้จักใช้ทรัพยากรในการพัฒนางาน  
หรือนวัตกรรม หรือต่อยอดจากของเดิม  
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 

- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ช่ืนชม และเห็นความทุม่เท พยายาม  
ในการทำงานของสมาชิกทีม  
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

- ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบคุคลและ
สถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

- จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ  
เห็นประโยชน์จากความแตกต่าง 
ทางความคิด ร่วมกันตัดสินใจ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

8 มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  
เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสนิใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อน
ทีมให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวนการ
ทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  
อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม  
 

- เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของทีม 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
มีแรงบันดาลใจ และสามารถวางแผน 
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนไดร้ับความไว้วางใจและยอมรบั
จากสมาชิกทีม 

- กระตุ้นและส่งเสรมิให้ทีมนำจุดเด่น
ของแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน 
ให้บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย 

- ประยุกต์ใช้ทักษะการคดิขั้นสูงในการบริหาร
จัดการงานและทีมในภาพรวม ตระหนักรู ้
ถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ  
เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยคำนึงถึง 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

- เห็นภาพความสำเรจ็ของทีม ให้ความร่วมมือ
ในการทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบ
อย่างสุดความสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ทรัพยากรที่จำเป็น ตลอดจนร่วมตดัสินใจ 
กับทีมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อน
ประโยชนส์่วนตน 

 

- ปฏิบัติตนต่อสมาชิกทีมด้วยความจริงใจ 
เคารพ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในฐานะที่เป็น
มนุษยด์้วยกัน และให้ความเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย 

- จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ  
เห็นประโยชน์จากความแตกต่างทาง
ความคิด ร่วมกันตัดสินใจโดยคำนงึถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม และมีการทบทวน
ประเมินผลที่เกิดขึ้น 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

1. การเป็นสมาชิกทีมที่ดี 
และมีภาวะผูน้ำ 

2. กระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

3. การสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

9 
(จบ ม.6) 

มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
เชิงบวกและคุณคา่ของการรวมพลงั
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถ 
ในการประสานความคดิเห็นท่ีแตกต่าง 
และทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และสามารถจัดการความขัดแย้งได้          

- มีภาวะผู้นำ ช่วยเหลือสมาชิกทีมให้
เข้าใจเป้าหมาย กระบวนการทำงาน 
และแผนการดำเนินงานท้ังระบบ 

- มีความยืดหยุ่นสามารถทำงาน
ร่วมกับกลุม่คนที่แตกต่าง ทำงาน
ประสานความร่วมมือกันภายในทีม
และระหว่างทีม 

 
 

- ใช้กระบวนการทำงานท่ีให้ผู้ที่เกีย่วข้อง 
มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน 
และการทำงานร่วมกัน ด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

- เลือกใช้วิธีการตัดสินใจเป็นทีมท่ีเหมาะสม   
กับสถานการณ์ด้วยการประสานความคิดเห็น
ที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงความต้องการและ
ผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นต่อสมาชิกในทีมและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- สามารถจดัการความขัดแย้ง 
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน 

- ยกย่องและแสดงความยินดีกับ
ความสำเร็จของสมาชิกด้วยความจริงใจ 

 

10 มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
และเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับ
การรวมพลังทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อน
สู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

- เป็นต้นแบบของผู้สรา้งการเปลี่ยนแปลง
ที่ใช้ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ์ มีแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สร้างแรงจูงใจให้ทีมเกดิ 
การเปลีย่นแปลง ทั้งแนวคิดและ
กระบวนการทำงาน 

 

- มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม  
และสนบัสนุนให้เกดิบรรยากาศการทำงาน
ร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือ 
รวมพลัง 

- รักษาสัมพันธภาพของทีม ในบรบิทและ
สถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลง รวมถึง 
ความแตกต่างภายในทีม และใช้กระบวนการ
ทำงานท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ เพื่อขับเคลื่อนทีมสู่
เป้าหมายด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- ร่วมรับผดิ รับชอบต่อผลการกระทำของ
ตนเองและสมาชิกในทีม ตระหนักว่า
ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นผลจาก 
การทำงานร่วมกันของสมาชิกทุกคนในทีม 

- ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาคและ        
เท่าเทียมกัน 

- กล้าขจัดอคติและความกลัวสู ่
การสร้างสรรค์แนวทางใหม ่
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง     

- บริหารความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม   
สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับ   
ประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีม 
ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 
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อภิธานศัพท์  

ผู้นำตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
ให้บรรลุเป้าหมาย มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกทีม สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
ทั้งการให้รางวัลและการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ที่นำไปสู่การมีภาวะผู้นำต่อไป 

ภาวะผู้นำ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในการใช้ทักษะการแก้ปัญหาและใช้มนุษยสัมพันธ์ที ่ดี  
เพื ่อชี ้แนะแนวทางให้ไปสู่เป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้อื ่นได้พัฒนาตนเอง และนำจุดเด่นของแต่ละคน 
เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน 

ผู้นำการเปลี ่ยนแปลง หมายถึง ผู ้นำที ่สามารถนำการเปลี ่ยนแปลงตนเอง และอาจรวมถึงผู ้อ่ืน  
ในทางสร้างสรรค์ มุ่งสร้างให้เกิดความร่วมมือ พลังร่วม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกัน เพ่ือร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ  

สังคมสุขภาวะ หมายถึง สังคมที่คนในสังคมมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี มีสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ไม่อดอยาก หรือยากจน เป็นสังคมเข้มแข็ง เช่น ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สังคมท่ีมีความเป็น
ธรรม ปลอดภัย ไม่มีความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือขาดสันติภาพ 

การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การตอบโต้หรือตอบสนองในสถานการณ์ความขัดแย้งหนึ่ง ๆ  
ให้คลี่คลาย ด้วยเหตุและผล และความรู้สึกบนฐานความเข้าใจผู้อ่ืนในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน โดยปราศจากอคติ 
มีความกล้า ความร่วมมือ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
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5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)  
 
นิยาม 

 การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
และผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลาง
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

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

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ  ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม 
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ทางสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

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

1 
เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน  
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน 

เร่ิมต้น    

2 
มีความสามารถในการยับยั ้งชั ่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู ้อื ่น รู ้จักปฏิเสธ 
ช่วยเหลือผู ้อื ่นเมื ่อได้รับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียน  
จัดขึ ้นหรือครูมอบหมายและแจ้งผู ้เกี ่ยวข้องเมื ่อพบปัญหาหรือความขัดแย้ง  
ในชั้นเรียน 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู ้อื ่น ช่วยเหลือผู ้อื ่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ 
ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผล 

สามารถ เร่ิมต้น   

4 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
เข ้าร ่วมก ิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกันกับผู ้เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหา  
หรือความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ร ู ้จ ักและปกป้องส ิทธ ิ เสร ีภาพของตนเอง และผ ู ้อ ื ่น ยอมร ับและเคารพ 
ความแตกต่างหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่ในฐานะพลเมือง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัคร 
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

 

สามารถ เร่ิมต้น  

6 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและ
ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการกระทำตามบทบาทหน้าที ่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่สนใจ
ระดับท้องถิ ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออก 
และร่วมสร้างการเปลี ่ยนแปลงร่วมกันเกี ่ยวกับประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึง  
ความเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (ต่อ) 

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

7 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ทั ้งในโลกจริงและโลกเสมือน ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู ้อ ื ่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ 
พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  
ริเริ ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที ่สนใจระดับท้องถิ ่นและประเทศ  
ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกร่วมกันและริเริ่มในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

สามารถ เร่ิมต้น 

8 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ  
ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา ริเริ่มและมีส่วนร่วม 
ทางสังคมในประเด็นที ่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิต
สาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ด้วยค่านิยมประชาธิปไตย 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

ยึดมั ่นในหลักสิทธิเสร ีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏิบัต ิตามกฎ  
กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื ่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน  
บนพื้นฐานของการพึ่งพากันโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์  
และประเด็นปัญหา ริเริ ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที ่หลากหลาย 
ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น  
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น  
ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

  

 

สามารถ 

10 
ยึดมั่นและปกป้องในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผ่านช่องทาง
สาธารณะระดับภูม ิภาคและประชาคมโลก ด้วยจ ิตสาธารณะ สำนึกสากล  
ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง แนวทางสันติวิธี 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

1 เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไร 
ที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏบิัติตน 
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม มีสว่นร่วม 
ในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบปัญหาในช้ันเรยีน 

- เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการกระทำของ
ตนที่มีต่อผู้อื่น    

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม 

- ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม  
ของช้ันเรียน 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา
ในช้ันเรียน หรือจะเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหาอยา่งง่าย
ในโรงเรียนได ้

2 มีความสามารถในการยับยั้งช่ังใจ เคารพสิทธิ
เสรภีาพของผู้อื่น รู้จักปฏเิสธ ช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อไดร้ับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบตัิตน
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นหรือครมูอบหมายและแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง
เมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียน 

- รู้จักและปกป้องสิทธิเสรภีาพ
ของตนเอง รู้จักปฏิเสธ 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับ 
การร้องขอ 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชกิ
ของครอบครัว ชั้นเรียน และ
โรงเรียน    

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
ที่โรงเรียนจดัขึ้น หรือครู
มอบหมายหรือกำหนด 
ให้เข้าร่วม 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา 
หรือความขัดแย้งในช้ันเรียน 

3 
(จบ ป.3) 

 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผดิชอบและ
ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิเสรภีาพของ
ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รับผดิชอบและปฏิบัตติน
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ตดิตามข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  
เพื่อนร่วมชั้นเรียน มสี่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในช้ันเรยีนอย่างมี
เหตุผล 

- มีอิสระที่จะคิดและแสดงออก
ที่รับผิดชอบและไม่ทำให ้
ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อไดร้ับการร้องขอ  
หรือเมื่อเห็นว่าต้องการ 
ความช่วยเหลือ ใชข้อง
ส่วนรวมอย่างะมัดระวัง   

- รับผิดชอบและปฏิบัตตินอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี
ตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียน และ
โรงเรียน เคารพต่อสถาบัน
หลักของชาติ   

  

- ติดตามข้อมลูข่าวสารและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง 
ครอบครัว เพื่อนร่วมช้ันเรียน 
และโรงเรียน มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ  
ในระดับชั้นเรียนหรือรงเรียน 
ที่เหมาะสมตามวัย 

- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อน 
และครู ในการแก้ปัญหาหรือ
ความขัดแย้งในช้ันเรียน 
อย่างมีเหตผุล  
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

4 อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออก
ที่แตกต่าง ยอมรับความแตกตา่งหลากหลาย 
ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 
ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เคารพ
ต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกจิกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรยีนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน
กับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง
อย่างมีเหตผุล 

- สามารถกำกับควบคมุตนเอง 
รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น  
ยอมรับความแตกต่าง  
ไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) 
ทางร่างกายและวาจา 
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่า
ต้องการความช่วยเหลือ 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา 
ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
และท้องถิ่น เคารพต่อสถาบัน
หลักของชาติ 

- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
ระดับโรงเรียนหรือชุมชน 
ที่เหมาะสมตามวัย   

- หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในช้ันเรียนหรือโรงเรียน 
อย่างมีเหตผุล 

5 
(จบ ป.6 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลาย 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อ
สถาบันหลักของชาติ  ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกจิกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรยีนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน
กับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้
กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

- รู้จักและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น  
เคารพในความหลากหลาย  
ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางร่างกาย
และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ไม่ด่วนตัดสนิผู้อืน่ โดยใชอ้คติ 
แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตน
ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา 
ตลอดจนแนวปฏิบัตติาม 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ     
ในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

- ติดตามข่าวสารและตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ  
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์  
ระดับโรงเรยีนหรือชุมชน 
ที่เหมาะสมตามวัย  
โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสีย
ที่จะเกิดขึน้ 

- หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งหรือทบทวน 
กฎ ระเบียบ กติกาในชั้นเรียน 
อย่างมีเหตผุลโดยใช้
กระบวนการปรึกษาหารือ
ตามวิถีประชาธิปไตย  
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

6 รู้จักและปกป้องสิทธเิสรภีาพของตนเอง และผู้อืน่ 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น 
เคารพและปฏิบตัิตนตามกฎกติกาทางสังคม  
มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำตามบทบาท
หน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและ
ประเมินความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ริเริม่และมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ีสนใจ
ระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ 
กระตือรือร้นในการหาทางออกและร่วมสร้าง 
การเปลีย่นแปลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม 
ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

- รู้จักและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น  
ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น 
ทั้งทางร่างกาย วาจา และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social bullying)  
ให้เกียรติ และช่วยเหลือผู้อื่น 
ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (Empathy) แบ่งปัน
สิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับ
ผู้อื่นตามความเหมาะสม  

- เคารพและปฏิบัตติน 
ตามกฎ กติกา ข้อตกลง  
และกฎหมายอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม 
ที่มีความหลากหลาย 
ในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องของข้อมูล 
ข่าวสารทีเ่กี่ยวข้อง 
กับการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และ
ประเด็นปัญหาของท้องถิ่น 
ประเทศ ริเร่ิมและมีส่วนร่วม
ทางสังคมในประเด็นทีส่นใจ
ด้วยจิตสาธารณะ  
(Public Mind) โดยคำนึงถึง
ผลดีและผลเสยีที่จะเกดิขึ้น 

- กระตือรือร้นในการหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ของท้องถิ่นหรือประเทศ  
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม
เป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและ 
วิถีประชาธิปไตย 

7 
(จบ ม.3) 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือน ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพและปฏบิัติตน 
ตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรบัผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตย ติดตาม
และประเมินความถูกต้องและน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ริเริม่ 
และมสี่วนร่วมทางสังคมในประเดน็ท่ีสนใจ
ระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ 
กระตือรือร้นในการหาทางออกร่วมกัน 

- รู้จักและปกป้องสิทธิเสรภีาพ
ของตนเองและผู้อื่น 
ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น 
ทั้งทางร่างกาย วาจา และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ความสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์ 
(Cyber bullying) ให้เกียรติ 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน  
(Digital Empathy) 
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

- เคารพและปฏิบัตติน 
ตามกฎ กติกา ข้อตกลง  
และกฎหมายอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจน
แนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม 
ที่มีความหลากหลาย 
ด้วยความเข้าใจ ในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข   

- ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่นแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และประเด็น
ปัญหาของท้องถิ่น ประเทศ 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 
ริเริม่และมีส่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นท่ีสนใจ 
ด้วยจิตสาธารณะ (Public 
Mind) โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

- กระตือรือร้นในการหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
และริเร่ิมในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก  
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม 
เป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและ 
วิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

และรเิริ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็น
ธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประชาคมโลก 

8 ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึง่พาอาศยักัน
โดยปราศจากอคติ ใช้วิจารณญาณในการติดตาม
สถานการณ์และประเด็นปญัหา รเิริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ีหลากหลาย
ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก  
ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหาของท้องถิ่น  
ด้วยค่านิยมประชาธิปไตย 
 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเอง ช่วยเหลือ  
ให้เกียรตผิู้อื่น ไมเ่ลือกปฏบิัติ
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 
(Digital Empathy) บนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคติ  

- เคารพและปฏิบัตติามกฎ
กติกา และกฎหมาย  
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของสังคมไทย  

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม
สถานการณ์บ้านเมือง 
นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นปญัหา
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ริเริ่ม
และมสี่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นที่หลากหลาย 
ด้วยจิตสาธารณะ (Public 
Mind) โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก 

 
 
 
 
 
 

- กระตือรือร้นในการร่วมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค  
และประชาคมโลก  
ค่านิยมประชาธิปไตย  
และแนวทางสันติวิธี  
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

9 
(จบ ม.6) 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
เคารพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาทางสังคม 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพากัน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิ 
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  
ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหา ริเริม่และมีส่วนร่วมทางสังคม
ในประเด็นท่ีหลากหลายระดับภูมภิาคและ
ประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปญัหาของท้องถิ่น 
ด้วยความเช่ือมั่นในสังคมที่เท่าเทยีมเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิด
ความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเอง ทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือน (Digital 
Empathy) ช่วยเหลือ  
ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (Empathy) บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคติ  
ไม่เลือกปฏิบัติ  
(Non-Discrimination) 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

- เคารพและปฏิบตัิตามกฎ 
กติกา และกฎหมาย  
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของสังคมไทย                  
และประชาคมโลก 

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม
สถานการณ์บ้านเมือง 
นโยบายภาครัฐ  
การเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองของพลเมือง 
การเปลีย่นแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งประเด็นปัญหา 
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก รเิริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นท่ีหลากหลาย  
ด้วยจิตสาธารณะ (Public 
Mind) และสำนกึสากล 
(Global Mindedness) 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ทีจ่ะ
เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

 
 
 
 
 
   

- กระตือรือร้นในการร่วมสร้าง
การเปลีย่นแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก ด้วยความเชื่อมั่น
ในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม  
ค่านิยมประชาธิปไตย และ
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรง
ต่อสังคมและต่อตัวเอง  
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

10 ยึดมั่นและปกป้องในหลักสิทธิเสรภีาพ 
และความเสมอภาค สื่อสารผ่านช่องทาง
สาธารณะระดับภูมภิาคและประชาคมโลก 
ด้วยจิตสาธารณะ สำนึกสากล ด้วยความเช่ือมั่น 
ในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านยิม
ประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรง
ต่อสังคมและต่อตัวเองแนวทางสันติวิธี 

- เคารพและปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น ตระหนัก 
ในสิทธิเสรภีาพของตนเอง 
ช่วยเหลือ ให้เกียรติ  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมอืน 
(Digital Empathy) บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคติ  
ไม่เลือกปฏิบัติ  
(Non-Discrimination)  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

- เคารพและปฏิบัติตามกฎ 
กติกา และกฎหมาย  
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่าง
และแสดงออกซ่ึงความเคารพ
ในความหลากหลายของ
สังคมไทย และประชาคมโลก 

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม
สถานการณ์บ้านเมือง 
นโยบายภาครัฐ  
การเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการเมืองของพลเมือง  
การเปลีย่นแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งประเด็นปัญหา 
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก รเิริ่มและมี
ส่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นท่ีหลากหลาย และ
สื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะ 
ด้วยจิตสาธารณะ และสำนึกสากล 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ที่จะเกดิขึ้นทั้งในระดับชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก   

- กระตือรือร้น มบีทบาทนำ 
หรือเป็นต้นแบบในการร่วม
สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค  
และประชาคมโลก  
ด้วยความเช่ือมั่นในสังคม 
ที่เท่าเทียมเป็นธรรม  
ค่านิยมประชาธิปไตยและ
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรง
ต่อสังคมและต่อตัวเอง 
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อภิธานศัพท์  

ความรับผิดชอบ 
 ความตั้งใจในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตน  

เมื ่อเกิดผลเสียหายก็ไม่โยนความผิดให้แก่ผู ้อื ่น น้อมรับความผิดพลาด แล้วนำมาพิจารณาไตร่ตรอง  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดความเสียหาย หรือความผิดพลาดขึ้นอีก ผู้มีความรับผิดชอบควรพิจารณาไตร่ตรอง
ให้รอบคอบถึงความดีงาม ความถูกต้องเหมาะสม ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะกระทำการใด ๆ  

สำนึกสากล 
 เจตคติของบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการมองโลกที่ตนเองมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับสังคม

โลกมีความรับผิดชอบต่อโลกในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง โดยยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม สนใจต่อ
ประเด็นปัญหาโลก เห็นว่าทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และถือว่ามนุษย์ทุ กคนในโลก 
ต่างเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ เสรีภาพและมีความเสมอภาคกัน 

โลกจริงโลกเสมือน 
 พื ้นที ่ในการรับรู ้ ส่งสาร แสดงตัวตน และมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น ซึ ่งมีทั ้งในโลกจริง เช่น  

ในห้องเรียน ในชุมชน ในประเทศ และในโลกเสมือน เช่น ในสังคมออนไลน์ ในโลกดิจิทัล เว็บบอร์ด หรือระบบ
ข้อความออนไลน์ เป็นต้น  

วิถีประชาธิปไตย 
 รูปแบบการดำรงชีวิตอยู ่ร่วมกันของกลุ่มคนในสังคม ที่มีกติกาหรือหลักการปฏิบัติตนตาม

กฎหมาย ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมและดำรงตน  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ความเท่าเทียมในสังคม 
 การส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบ เสมอภาค  

และขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลที่มาจากอคติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ  
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา ฯลฯ 

ความเป็นธรรมในสังคม 
 การปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม การจัดสรรผลประโยชน์หรือภาระแก่สมาชิกในสังคม อย่างเท่าเทียม 

ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่แต่ละบุคคลได้รับ 

สันติวิธี 
 วิธีการแก้ไขความขัดแย้งหรือตอบโต้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มิใช่การยอมจำนนต่อปัญหาหรือ 

การนิ่งเฉย แต่เป็นการร่วมกันหาแสวงหาทางออกบนพื้นฐาน การอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร ปราศจากอคติและ  
ความเกลียดชัง อดทนอดกลั้นต่อการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

ค่านิยมประชาธิปไตย 
 ความเชื่อ ศรัทธา ของบุคคลในการพร้อมที่จะรู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน 

ความชอบธรรมของตน ให้ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของผู ้อื ่น ยึดถือเสียงส่วนใหญ่  
และเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย มีจิตสํานึกในเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม และนิติธรรม  
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6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with living  
in the harmony of nature and science: SLNS) 

นิยาม 

มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น 
ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื ่อการดำรงชีวิตและอยู ่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบ 
๑. การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง 

สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนโลก และในเอกภพ 
๒. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ

อย่างยั ่งยืน: มองเห็นปัญหา เชื ่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื ่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและอยู ่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

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

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและ
การอยู ่ร่วมกันอย่างยั ่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 

ช่างสงสัย มีจินตนาการ สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
กระตือรือร้น บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนก 
ความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอขอ้มูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ
อธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม 
กิจวัตรต่าง ๆ และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/ 
หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยอียา่งปลอดภัยและเหมาะสม มีสว่นร่วมใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตวั ใช้ส่ิงของอย่างประหยัด 

เริ่มต้น    

2 

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

กำลัง
พัฒนา    

3 

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

สามารถ เริ่มต้น   

4 

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

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

5 

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

 

สามารถ เริ่มต้น  
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

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

6 

มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมินความสมเหตุ 
สมผลของข้อสรุปและการอนุมาน ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลงข้อสรุป
เมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
และเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่างเป็น
ระบบ คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชาและข้อมูล  
รอบด้าน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี และปฏ ิบ ัต ิตนเพื ่ออย ู ่ร ่วมก ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ในระบบธรรมชาติได ้อย่างเหมาะสม ใช ้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทัน 
ในการส ื ่ อสารผ ่ านโลกด ิจ ิท ั ล  ใช ้ทร ัพยากรธรรมชาต ิอย ่ า ง 
มีความรับผิดชอบ 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

7 

มุ่งมั่น อดทน และจดจ่อในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน สังเกต ตั ้งคำถาม ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ  
และเครื ่องมือในการเก ็บรวบรวมข้อม ูล ตรวจสอบและประเมิน 
ความน่าเชื ่อถือของข้อมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล  
ให้เหมาะสม ใช้ความรู้ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป 
และการอนุมาน อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์  
จากหลักฐานที่รวบรวมได้ และใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ  
และเชื ่อมโยงผลต่อชีวิต ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในระดับประเทศ 
อย่างเป็นระบบ พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลและใช้
ข้อมูลรอบด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการดำเนนิชีวิต
ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการปกป้องหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุง
วิธีการ ใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลที ่เกิดขึ ้นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สร้างและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

สร้างโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด โดยตั้งคำถาม กำหนดขอบเขตที่ศึกษา 
ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และเลือกการอนุมานที่ตรงกับเง่ือนไขและข้อจำกัดอย่างมีเหตุผล อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ที ่ซ ับซ้อนจากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ โดยใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฎี กฎ และปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงผลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่าง 
เป็นระบบ พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผล ใช้ข้อมูล
รอบด้านและน่าเชื่อถือ วิเคราะห์ปัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์  
ที่ซับซ้อนในธรรมชาติ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
ด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมสร้างสมดุล  
เพื ่อการดำรงชีวิตในธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเสนอ
แนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการอย่างมุ ่งมั่น 
อดทน ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการทำงาน และจัดการผลที่เกดิขึ้น 
เคารพกฎหมาย มีจริยธรรม เห็นคุณค่าของระบบธรรมชาติโดยปรับตัว  
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

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

9 

สร้างโครงงานตามความสนใจ โดยตั ้งคำถาม วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลักการหรือทฤษฎีอย่างรอบด้านเพื่อออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล 
ประ เม ิ นและปร ับปร ุ งการนำ เสนอข ้ อม ู ล  ว ิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ล 
เพื่อการอนุมาน  เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป
และตอบข้อสงสัย อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์  
ที่ซับซ้อนและสนใจโดยบูรณาการความรู ้หลากหลายสาขาวิชาและ
เชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์  
ในระบบธรรมชาติ แก ้ป ัญหาอย่างเป ็นระบบและมีว ิจารณญาณ 
โดยบูรณาการศาสตร์ต ่าง ๆ อย ่างแน่วแน่ ไม ่ย ่อท้อ ปฏิบ ัต ิตน  
เพื ่อดำรงชีว ิตในธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีส่วนร่วม 
ในการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน โดยเสนอแนวทางในการปกป้อง
หรือฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและโอกาสในการแข่งขัน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

   สามารถ 

10 

วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการหรือทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำหนดขอบเขตโครงงานที่ศึกษา ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล  
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ประเมินจุดแข็งของชุดข้อมูล สร้าง
และยืนยันความถูกต้องของข้อสรุป อธิบายสาเหตุ กระบวนการ และ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในระบบธรรมชาติโดยบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เป็น 
จุดวิกฤตซึ ่งมีผลต่อความอยู ่รอดของมนุษย์และโลกจากสถานการณ์  
ในระบบธรรมชาติ สร ้างนวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น
และเด็ดเดี่ยว สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ปกป้องหรือฟื้นฟู และ 
อย ู ่ร ่วมก ับธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมได ้อย ่างสมด ุลและย ั ่ งยืน  
ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพหรือการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  
และโอกาสในการแข่งขัน คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน 

  

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๑ 
 

ช่างสงสัย มีจินตนาการ สังเกต 
ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอยา่ง
กระตือรือร้น บอกข้อเท็จจริง  
ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนก
ความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ
อธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม 
กิจวัตรต่าง ๆ และแก้ปญัหา โดยใช้
ความรู้คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 
และ/ หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม  
มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ใช้สิ่งของอย่างประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตโดยการใช้ประสาทสมัผสัทั้งห้าและ 
ลงความเห็นจากประสบการณ์ของตนเอง 
เพื่อเช่ือมโยงความหมายของข้อเท็จจริงในมิติ
การรับรูด้้านต่าง ๆ เช่น มีกลิ่นหอมเย็น  
มีกลิ่นเหม็นเขียว มีเสียงหวาน 
- ซักถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่สนใจ 
- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากธรรมชาติ
และสถานการณ์ใกล้ตัวจากคำถามของครูหรือ
ด้วยวิธีการของตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- จำแนกความเหมือนและความแตกต่างของ
ข้อมูล และใหเ้หตผุลเชิงเปรียบเทยีบในมิติของ
ความสั้นยาว หนักเบา มากน้อย ช้าเร็ว ร้อนเย็น 
สีสันท่ีแตกต่างกัน กลิ่นรส ดังเบา สว่างมืด  
ตามข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้ด้วยภาษาของ
ตนเอง   
- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 
สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิอย่างง่าย 
ด้วยตนเองหรือจากการช่วยเหลือของครู 
- อ่านและลงข้อสรปุจากข้อมูลที่นำเสนอ 
ด้วยตนเองหรือจากการช่วยเหลือของครู 
 

การมองเห็นความเชื่อมโยง 
- ใช้ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ และ/ หรือ
วิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม 
กิจวัตรต่าง ๆ และแก้ปญัหาได้อยา่ง
เหมาะสมตามวัย  
 
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างของเล่นหรือช้ินงาน 
เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิต
อย่างสะดวก 
- ใช้สิ่งของรอบตัวได้ถูกต้อง 
ตามคำแนะนำ โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  
หรือเทคโนโลยดีิจิทัลอื่น ๆ  
ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 
ตามคำแนะนำ และปฏิบัตติาม
ข้อตกลงในการใช้งาน การแบ่ง
เวลา 
 
 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
- ช่างสังเกตและมีจินตนาการ  
- ช่างสงสัยและกระตือรือร้น 
ในการซักถามและหาคำตอบ
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวท่ีสังเกตได ้
 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- รับรู้สิ่งรอบตัวและ 
การเปลีย่นแปลงของสิ่งรอบตัว
โดยบอกความสัมพันธ์ของ 
สิ่งรอบตัวที่เช่ือมโยงกับตนเอง  
- มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมในบริเวณบา้นของ
ตนเอง  
- ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน 
อย่างประหยดั ไมเ่หลือท้ิง 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- บอกข้อเท็จจริงจากการสังเกตสถานการณ ์
ใกล้ตัวที่สนใจท่ีสอดคล้องกับข้อมลูที่รวบรวมได้ 
และ/ หรืออธิบายด้วยแบบรูป (pattern)  
อย่างง่าย  

๒ ช่างสงสัย กระตือรือร้น 
ในการตั้งคำถามและรวบรวมข้อมลู
โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย อ่านข้อมูล
และลงข้อสรุปเพื่ออธิบายสาเหตุของ
สถานการณ์ใกล้ตัวจากความสัมพนัธ์
ของหลักฐานที่รวบรวมได ้แก้ปัญหา
จากสถานการณ์ใกลต้ัวหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และ/ หรือเทคโนโลยี 
ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัและ
เหมาะสม มสี่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนหรือชุมชน  
ใช้สิ่งของอย่างใส่ใจและรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามในสิ่งรอบตวัท่ีสนใจ 
- เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เครื่องมอือย่างง่าย 
และบันทึกข้อมูล จากคำถามของครูหรือ 
ด้วยวิธีการของตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- อ่านและลงข้อสรปุจากรูปภาพ สัญลักษณ์ 
แผนภาพ แผนภูมิอย่างง่าย  
 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุของสิ่งรอบตัว โดยใช้ความสัมพันธ์
ของข้อมูลหรือหลักฐานท่ีรวบรวมได้  
 
 
 
 
 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
เพื่ออธิบายสิ่งรอบตัวหรือ
สถานการณ์ใกล้ตัว  
- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตวั 

หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน
หรือชุมชน 
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณโรงเรยีนหรือชุมชนของ
ตนเองด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์ และ/ หรอื
วิทยาศาสตร์ และแกป้ัญหาอย่างง่าย 
 
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างช้ินงานและเครื่องมือ 
เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิต
อย่างสะดวก 
- ใช้สิ่งของรอบตัวได้ถูกต้อง 
ตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัโดยคำนึงถึง
สุขภาพของตนเอง จัดเวลาและ
สร้างปฏสิัมพันธ์กับคนในโลกดิจิทลั
และชีวิตจริงให้เหมาะสม  

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ช่างสงสัยและกระตือรือร้น 
ในการตั้งคำถาม คาดการณ์  
และหาคำตอบหรือแก้ปญัหา 
 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน
หรือชุมชนของตนเอง 
- ใช้สิ่งของในชีวิตประจำอย่าง 
ใส่ใจและรู้คุณค่า  
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๓ กระตือรือร้นและมีฉันทะในการใฝห่า
ความรู้ ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหา
คำตอบและรวบรวมข้อมูล โดยใช้
เครื่องมืออย่างง่าย เลือกรูปแบบ 
การนำเสนอ วิเคราะห์ และประเมนิ
ความน่าเชื่อถือของข้อสรุป อธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณ์จากหลักฐาน
ที่รวบรวมได้และเชื่อมโยงผลที่มตีอ่
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ออกแบบแนวทางและลงมือ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลย ี 
ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัและ
เหมาะสม ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณบ้าน โรงเรยีน หรือชุมชน
ของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า 
 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมสีมมตฐิานถงึสาเหตุ
ของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย  

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมลู
และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 
สัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ  
- วิเคราะห์ข้อมลูและลงข้อสรุปจากรูปภาพ 
สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตสุมผล
ของข้อสรุปจากหลักฐานทีร่วบรวมได้  

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณอ์ย่างง่ายจาก
หลักฐานท่ีรวบรวมได้  
- อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ ์
อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลตอ่ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

การมองเหน็ปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบ
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และเช่ือมโยง 
กับตนเอง  
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/
หรือเทคโนโลยี   
- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบรเิวณ
บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง
ตามแนวทางท่ีออกแบบไว ้
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างช้ินงานและเครื่องมือ 
เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิต
อย่างสะดวก และแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
- เลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน
ได้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย  
โดยคำนึงถึงความปลอดภยัต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล และสื่อสาร  
- ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริง
ของชีวิตและธรรรมชาติที่แตกต่าง
จากโลกของเกมและสื่อดิจิทัล 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กระตือรือร้นและพยายามหา
สาเหตุของปรากฏการณต์่าง ๆ 
หรือแก้ปัญหา และมีฉันทะ ฝักใฝ่
ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเอง
สนใจ 
- เชื่อมั่นในคำอธิบายที่มีเหตผุล
จากหลักฐานท่ีรวบรวมได ้

- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลซึ่งเป็นท่ีมาของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในการสร้าง
พฤติกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกิดปญัหา 
แต่เป็นผูร้่วมแก้ปัญหา 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณบ้าน โรงเรยีน หรือ
ชุมชนของตนเอง 

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบ
ตัวอย่างประหยดัและรู้คณุค่า 

 
 
 



57 

 

ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๔ 
 

รวบรวมข้อมลูอย่างซื่อสตัย์ 
ออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูที่จัดการ
เพื่อลงข้อสรุป อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ์จาก
หลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ 
ในศาสตรต์่าง ๆ และเชื่อมโยงผลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ ์
โดยอาศัยหลักวิชาและไม่มีอคติ 
ออกแบบแนวทางและลงมือ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีตาม
วัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและ
ปลอดภัย รับรู้และมจีิตสำนึก 
ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
โดยเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม  
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตสุมผล
ของข้อมูล 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
-  จัดการและนำเสนอข้อมลูในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับข้อมลูและจุดประสงค์ 
ในการนำเสนอ 
- วิเคราะห์ข้อมลูจำนวนมาก ลงข้อสรุปจาก
ข้อมูลที่นำเสนอ และประเมินความสมเหตสุมผล
ของข้อสรุป 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้
โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
- อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ ์
อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลตอ่ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณอ์ย่างง่าย  
โดยอาศัยหลักวิชาและข้อมูลทีร่วบรวมได ้
 
 
 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตวั
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี   
- แก้ปัญหาจากสถานการณต์่าง ๆ 
ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางที่ออกแบบไว ้
 
 
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ ์
เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิต
อยา่งสะดวก และแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่าง
คุ้มค่าด้วยการนำกลบัมาใช้ซ้ำ 
(reuse) หรือลดการใช้ (reduce) 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรู้ 
สื่อสาร และทำงานได้ตรงตามวัตัถุ
ประสงค์และเป็นประโยชน ์
-ประเมินและป้องกันความเสี่ยง
จากการระรานทางไซเบอร์ 
(cyberbullying management) 
 
 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ 
ของข้อมูลในการคาดการณ์
ปรากฏการณต์่าง ๆ  
โดยปราศจากอคต ิ
- เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล
ตามที่รวบรวมได้จริง  
 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- รับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
โดยบอกการเปลีย่นแปลงและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหน่ึง 
ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือ 
การเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๕ ใส่ใจ และมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ 
สังเกต ตั้งคำถามท่ีนำไปสู่การหา
คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป 
ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถาม ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล จัดการ
และนำเสนอข้อมูลหลายประเภท 
ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และเลอืก
ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
และประเมินข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง  
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานทีร่วบรวม
ได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
และเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาอย่างมีเหตุผลและไม่มีอคต ิ
แก้ปัญหาปัจจุบันที่เกีย่วข้อง 
กับการเปลีย่นแปลงของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาติ โดยใช้ความรูค้ณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ใช้เทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า ปลอดภยั 
และเหมาะสม รับรู้และเห็นตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาต ิ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม 
ความจำเป็น 
 
 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมสีมมตฐิานถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ทั่วไป 
- ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล 
ที่เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ 
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกมา 
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตสุมผล
ของข้อมูลและหลักฐาน  

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภท 
ในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ 
ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล
และตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ  
- วิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ
เพื่อเลือกชุดข้อมูลทีส่อดคล้องกับสมมติฐาน  
ลงข้อสรุปจากข้อมลูที่นำเสนอ และประเมิน
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง 
(claim) 

การอธิบายปรากฏการณ์ 

- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ทั่วไปจากหลักฐานที่รวบรวมได้
โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบของ
ปรากฏการณ์ท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณท์ั่วไป 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ผลกระทบ และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหต ุ
และผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาติที่เกีย่วข้องกับการดำเนินชีวติ
ของมนุษย์  

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปจัจุบนั
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาติ  โดยใช้ความรู ้
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ ์
เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ตามความสนใจ  และแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ปัจจบุันในโรงเรยีน
หรือชุมชน และเลือกใช้เทคโนโลย ี
อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซำ้ 
(reuse) ลดการใช้ (reduce) หรือ
แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle) 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการค้นหา 
จัดการ และนำเสนอข้อมูล 
เพื่อการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
- เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนสื่อ
ดิจิทัลที่เปดิเผยต่อสาธารณะ 
ไม่สญูหายซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ ์
ในปัจจุบันและในอนาคตจึงต้อง
รักษาอัตลักษณ์ (digital citizen 
identity) และร่องรอยทางดิจิทัล 
(digital footprint) ของตนเอง 
โดยการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ หรือ
แก้ปัญหา กระตือรือร้นและ 
มีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้า 
หาความรู้ที่ตนเองสนใจ 
อย่างเหมาะสม 

- ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
ในกระบวนการแก้ปัญหา  
โดยปราศจากอคต ิ
- ไม่แอบอ้างผลงานคนอ่ืน 
มาเป็นของตน  
- ไม่ด่วนตดัสินใจหรือลงข้อสรุป
เมื่อยังไมม่ีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพียงพอ  

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  
- รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาต ิ
โดยบอกได้ว่าสิ่งตา่ง ๆ  
ในธรรมชาติมคีวามสมัพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
- เคารพระบบธรรมชาติและเห็น
ตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
ความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหน่ึง
ที่ทำใหเ้กิดความเสียหายหรือ 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

 
 

อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชาและข้อมูล
ท่ีรวบรวมได ้

 การเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ 
 

มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ ออกแบบวิธีการ
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมิน
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุปและ
การอนุมาน ยอมรบัและยินดี
เปลี่ยนแปลงข้อสรุปเมื่อมีหลักฐาน 
ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุ
และกระบวนการของปรากฏการณ์
จากหลักฐานที่รวบรวมได้ โดยใช้
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ และเชื่อมโยง
ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับประเทศอย่างเป็นระบบ 
คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ ์
โดยอาศัยหลักวิชาและข้อมูล 
รอบด้าน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และปฏิบัตติน เพื่ออยู่
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ในระบบธรรมชาต ิ
ได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลย ี
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทนั
ในการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัล  
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
มีความรับผิดชอบ 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลทีเ่หมาะสม 
กับบริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัย   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และรวบรวม
ข้อมูลตามวิธีการที่ออกแบบ 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่คอ่นข้างซับซ้อน
และหลายประเภทในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ 
แผนภาพ แผนผัง แผนภมูิ ตาราง กราฟ หรือ
สมการ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมลูและตรงกับ
จุดประสงค์ในการนำเสนอ  
- วิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ
เพื่อเลือกชุดข้อมูลทีส่อดคล้องกับสมมติฐาน  
ลงข้อสรุปจากข้อมลูที่นำเสนอ ประเมิน 
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุป (conclusion) 
และการอนมุาน (inference)  

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ทั่วไปโดยคำนึงถึงปจัจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย จากหลักฐาน 
ที่รวบรวมได้ โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบของ
ปรากฏการณ์ทั่วไปโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับประเทศ 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุ 
ผลกระทบ และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงท่ีเป็นเหตุและผลของ 
การเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติและ 
การเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า 
ท่ีไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดำเนินชีวิตของมนุษย์  

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- เลือกใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกีย่วข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาตไิด้อย่างเหมาะสม 
 
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือ อุปกรณ ์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อขยาย
ความสามารถของตนเอง 
ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- เข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและแอปพลิเคชันอย่าง
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้  
การบริหารจัดการ การทำงาน 
คำนึงถึงผลกระทบ รู้เท่าทัน 
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
- เขียนโปรแกรมในการสร้าง 
แอปพลิเคชันเบื้องต้นเพื่อนำไป 
ใช้งาน 
 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ หรือ
แก้ปัญหา  
- ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจหรือข้อสรุป เมื่อมี
หลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ  

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  
- ตระหนักในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมโดยปรับพฤติกรรม 
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีความรับผิดชอบ  
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณท์ั่วไปอย่าง
สมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชาและข้อมลู 
ทีร่อบด้าน 

๗ มุ่งมั่น อดทน และจดจ่อในการหา
สาเหตุของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน สังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ 
ประเมิน และปรับปรุงวิธีการและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ตรวจสอบและประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประเมนิ
และปรับปรุงการนำเสนอข้อมลู 
ให้เหมาะสม ใช้ความรู้ในการประเมิน
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุปและ
การอนุมาน อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ์จาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ และใช้ความรู้ 
หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
และเชื่อมโยงผลต่อชีวิต ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
อย่างเป็นระบบ พยากรณเ์กี่ยวกับ
ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
และใช้ข้อมูลรอบด้าน แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่ไม่คาดคดิเกี่ยวกับ 
การดำเนินชีวิตของมนุษย ์

สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
ด้วยคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมสีมมตฐิานถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน  
- ออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ
รวบรวมข้อมลูที่เหมาะสมกับบริบทและมี
ประสิทธภิาพโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อสงสัย และรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ 
ที่ออกแบบ 
- ตรวจสอบและประเมินความน่าเช่ือถือและ
ความสมเหตสุมผลของข้อมูลทีค่่อนข้างซับซ้อน
และหลายประเภท  
การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- ประเมินและปรบัปรุงการนำเสนอข้อมูล 
ที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง
กันให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและตรงกับ
จุดประสงค์ในการนำเสนอ และผูร้ับสาร 
- วิเคราะห์ข้อมลูที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลาย
ประเภทเพื่อเลือกชุดข้อมลูที่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน ลงข้อสรปุจากข้อมูลทีน่ำเสนอ 
ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป 
(conclusion) และการอนุมาน (inference) 
โดยใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรอืกฎ 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ค้นหาและวเิคราะห์
สาเหตุ ผลกระทบ และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหตุและ
ผลของการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ
ธรรมชาติและการเผชิญปัญหา
เฉพาะหน้าที่ไม่คาดคดิที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินชีวิตของมนุษย ์

สิ่งแวดล้อม และธรรมชาต ิ
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
โดยพิจารณาข้อมลูรอบด้าน  
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- นำเสนอแนวทางในการปกป้อง
หรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน
หรือชุมชนโดยใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
 - สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์  
และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อขยาย
ความสามารถของตนเอง 
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในชุมชน 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนในชุมชน โดยคำนึงถึง 
ผลที่เกดิขึ้นต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- เขียนโปรแกรมในการสร้าง 
แอปพลิเคชันเพ่ือนำไปใช้งานท่ีมี
ความซับซ้อนมากข้ึน 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัสร้างสื่อ
ออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัยและเข้าใจความแตกต่าง
ทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
- ประเมินและกลั่นกรองข้อมูล 
ข่าวสาร ข่าวลวง (fake news) 
และเนื้อหาออนไลน์ท่ีมีความเสี่ยง 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่น อดทน จดจ่อ เพื่อหา
สาเหตุหรือแก้ปญัหาของ
ปรากฏการณต์่าง ๆ  
- เปิดรับแนวคิดหรือวิธีการต่าง ๆ 
ท่ีเป็นไปได้เพ่ือหาสาเหตุ หรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย ์สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาต ิ
- ใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือและ
ปราศจากอคติในการลงข้อสรุป 
และใช้ข้อมูลนั้นอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน 
  

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นระบบ
ระหว่างมนุษย ์สิ่งแวดล้อม  
และธรรมชาติ โดยมุ่งมั่น 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่าง
เหมาะสม  



61 

 

ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

และเทคโนโลยี มีส่วนร่วม 
ในการปกป้องหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนหรือชุมชน โดยเสนอ
แนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผล
และปรับปรุงวิธีการ ใช้เทคโนโลย ี
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สรา้งและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยคำนึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
จากหลักฐานที่รวบรวมได้ และใช้ความรู้ 
หลักการ ทฤษฎ ีหรือกฎ  
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบของ
ปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยคำนึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลตอ่ชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
- พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณท์ี่ค่อนข้าง
ซับซ้อนอย่างสมเหตสุมผลและใช้ข้อมูล 
ทีร่อบด้าน 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ได้อย่างเหมาะสม และนำไปปฏิบตัิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยม ี
การตรวจสอบผลและปรับปรุง
วิธีการ สามารถอยู่ร่วมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้อง 
กับการเปลีย่นแปลง 
 

ก่อนการเผยแพร่ต่อโดยคำนึงถึง
กฎหมาย ประโยชน์และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น 
- ตรวจสอบจดัการกับข้อมลูและ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกัน 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber 
security management) 
 
 

- ตระหนักรู้ถึงคณุค่าและ
ความสำคญัของระบบธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยมสี่วนร่วม 
ในการปกป้องหรือฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนหรือชุมชน  
 

๘ 
 

สร้างโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด 
โดยตั้งคำถาม กำหนดขอบเขตที ่
ศึกษา ออกแบบ ประเมิน และ
ปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกการอนุมาน
ที่ตรงกับเงื่อนไขและข้อจำกัดอย่างมี
เหตุผล อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ ์
ที่ซับซ้อนจากหลักฐานที่รวบรวมได ้
โดยใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี กฎ 
และปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
เชื่อมโยงผลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติอยา่งเป็นระบบ พยากรณ์

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมสีมมตฐิานถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้างโครงงาน
ของตนเองตามหัวข้อหลัก (Theme) ที่กำหนด 
- ศึกษาหลักการหรือทฤษฎี กำหนดขอบเขต 
ที่ศึกษา และออกแบบ ประเมิน และปรับปรุง
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกบับริบทและ 
มีประสิทธิภาพโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และรวบรวมข้อมูล 
ตามวิธีการที่ออกแบบ 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- วิเคราะห์ข้อมลูที่ซับซ้อนหลากหลายประเภท
โดยใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรอืกฎ  

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาจากสถานการณ ์
ที่ซับซ้อน ในธรรมชาติ วิเคราะห์
ปัญหาในเชิงระบบท้ังภาพรวม  
ภาพย่อยของปัญหา เพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหา โดยเช่ือมโยง 
กับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาต ิ
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือ อุปกรณ ์ 
ที่มีความซับซ้อนและแม่นยำ  
และเลือกใช้เทคโนโลย ี
เพื่อการแก้ปัญหาในท้องถิ่นหรือ 
ในสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ท่ีเกดิกับสังคม  
และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเขียน
โปรแกรมในการสร้างแอปพลิเคชนั

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่น อดทนในการหาความรู้ 
แก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรม  
- ยอมรับการอนุมานที่หลากหลาย
โดยใช้เหตผุล 
 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- เห็นความสำคญัของระบบ
ธรรมชาตโิดยมุ่งมั่นในการปรับตัว
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล 
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การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่าง
สมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลรอบด้านและ
น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ปัญหา 
ในเชิงระบบจากสถานการณ์ที่
ซับซ้อนในธรรมชาต ิแก้ปญัหา 
อย่างเป็นระบบและมีวจิารณญาณ
ด้วยคณติศาสตร ์วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมสร้างสมดุล
เพื่อการดำรงชีวิตในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเสนอ
แนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผล
และปรับปรุงวิธีการอย่างมุ่งมั่น 
อดทน ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ในการทำงาน และจัดการผลทีเ่กิดขึ้น 
เคารพกฎหมาย มีจริยธรรม  
เห็นคุณคา่ของระบบธรรมชาต ิ
โดยปรบัตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดลุ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อการอนุมานที่หลากหลาย  และเลือก 
การอนุมานท่ีตรงกับเงื่อนไขและขอ้จำกัด 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ หลักการ 
ทฤษฎี หรือกฎ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
กับข้อสงสัย และหลักฐานทีร่วบรวมได ้
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
และภาพรวมของปรากฏการณ์ท่ีซบัซ้อนต่าง ๆ 
โดยคำนึงถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องซึ่งมผีลต่อชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
- พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณท์ี่ซับซ้อน 
อย่างสมเหตุสมผลและใช้ข้อมูลทีร่อบด้าน 
และน่าเชื่อถือ 
 

- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และมีวิจารณญาณ หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
- นำเสนอแนวทางในการสร้างสมดุล
เพื่อการดำรงชีวิตในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยใช้ 
ความรู้ และทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ได้อยา่งเหมาะสม 
และนำไปปฏิบตัิ  ตรวจสอบผล 
และปรับปรุงวิธีการจนสามารถ 
ใช้งานได้จริง  

เพื่อจัดการข้อมลูจำนวนมาก 
และการวเิคราะห์ข้อมลูขั้นสูง  
และช่วยตัดสินใจในการทำงาน 
และการแก้ปญัหา  
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่หลากหลาย 
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ ์
ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย เพื่อจัดการ
การทำงานให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการส่วนบุคคล  
หรือชุมชน 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมีจริยธรรม  
เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

- มีส่วนร่วมในการสร้าง 
ความตระหนักของคนในชุมชน 
ในการสรา้งสมดลุเพื่อการดำรงชีวิต
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
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พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๙ สร้างโครงงานตามความสนใจ โ 
ดยตั้งคำถาม วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลักการหรือทฤษฎีอย่างรอบด้าน
เพื่อออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมลู 
ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการอนุมาน 
เลือกใช้โมเดลในการวเิคราะห์ข้อมูล
เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและตอบข้อสงสัย 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและสนใจ 
โดยบูรณาการความรู้หลากหลาย
สาขาวิชาและเชื่อมโยงผลต่อ
ธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญหาในเชิง
ระบบจากสถานการณ์ในระบบ
ธรรมชาติ แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณโดยบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างแน่วแน่ ไมย่่อท้อ 
ปฏิบัติตนเพื่อดำรงชีวิตในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ  
มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของ
คนในชุมชน โดยเสนอแนวทาง 
ในการปกป้องหรือฟ้ืนฟู และอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
ใช้เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการสร้าง
อาชีพและโอกาสในการแข่งขัน  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมสีมมตฐิานถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้างโครงงาน
ของตนเองตามความสนใจ 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการหรือทฤษฎ ี
อย่างรอบด้าน เพื่อกำหนดขอบเขตที่ศึกษาและ
ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมลูที่เหมาะสมกับ
บริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนงึปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และรวบรวมข้อมูล 
ตามวิธีการที่ออกแบบ  

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- ประเมินและปรบัปรุงการนำเสนอข้อมูล 
ที่ซับซ้อนและหลายประเภทเพื่อสือ่ความหมาย
ของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการอนุมาน โดย
ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ ซึ่งอาจมี
ความเป็นไปไดห้ลายแนวทาง และเลือก 
การอนุมานท่ีตรงกับเงื่อนไขและขอ้จำกัด 
- เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพือ่นำไปสู่ข้อสรุปและตอบข้อสงสัย  
หรือได้แนวคดิในการพัฒนาต่อยอด 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและสนใจ โดยบูรณาการ
ความรู้หลากหลายสาขาวิชา 
- อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ ์
ท่ีซับซ้อนและสนใจท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีมีผลต่อ
ธรรมชาต ิ

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาจากสถานการณ ์
ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระหวา่ง
มนุษย ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ

วิเคราะหป์ัญหาในเชิงระบบทั้ง
ภาพรวม ภาพย่อยของปัญหา  
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา  
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 

- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณ หรือสร้าง 
ตรวจสอบประเมิน ปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติตนเพื่อดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดลุ  
- นำเสนอแนวทางในการปกป้อง
หรือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยใช้ความรู้ และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์
อ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ในการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์  
ที่มีความซับซ้อนและแม่นยำ และ
บูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพ หรือ
การเพิ่มมลูค่าของผลผลิต 
แก้ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์
ท่ีเกิดกับสังคม และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกับ
แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปญัหา
เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพ  
สร้างโอกาสในการแข่งขันด้านต่าง ๆ 
ในระดับชุมชน 
- รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มีความเดด็เดี่ยวตัดสินใจทำ
อย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ 
ในการคิดค้นแสวงหาความรู ้
และวิธีการใหม่ ๆ โดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ  
เพื่อแก้ปัญหา 
- มีวิจารณญาณและความรอบคอบ
ในการแก้ปัญหาหรือสร้าง
นวัตกรรม 
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่น 
มาเป็นของตน โดยยอมรับ 
อย่างเปิดเผย 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
- ตระหนักว่ามนุษย์และสังคม 
มีส่วนในการรักษาสมดุลของ
ระบบธรรมชาตโิดยมีส่วนร่วม 
ในการสร้างจติสำนึกของคน 
ในชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
บนโลกและในเอกภพ 

 

การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทัน
วิทยาการเทคโนโลยี 

 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

๑๐ วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการหรือ
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขต
โครงงานท่ีศึกษา ออกแบบวิธีการ
รวบรวมข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ ประเมินจุดแข็งของ
ชุดข้อมูล สร้างและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อสรุป อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการ และความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในระบบ
ธรรมชาตโิดยบรูณาการความรู ้
ในศาสตรต์่าง ๆ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เป็น 
จุดวิกฤตซึ่งมีผลต่อความอยู่รอด 
ของมนุษย์และโลกจากสถานการณ์
ในระบบธรรมชาติ สร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ  
โดยบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ อย่าง
มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว สร้างจิตสำนึก
ของคนในชุมชน ปกป้องหรือฟ้ืนฟู 
และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดลุและยั่งยนื 
ใช้เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการสร้าง
อาชีพหรือการเพิ่มมลูค่าของผลผลิต 
และโอกาสในการแข่งขัน คำนึงถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการหรือทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อกำหนด
ขอบเขตโครงงานท่ีศึกษา และออกแบบวิธีการ 
ที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ในการรวบรวม
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและเหมาะสมกับบริบท 
โดยคำนึงปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
และปัจจยัแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึ้น และรวบรวม
ข้อมูลตามวิธีการที่ออกแบบ 

การจัดการและสื่อความหมายขอ้มูล 
- ประเมินจดุแข็งของชุดข้อมูล และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ ในการสร้างและยืนยัน
ความถูกต้องของข้อสรุป  

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุ กระบวนการของปรากฏการณ์
ที่ซับซ้อน และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยบูรณาการความรู้
ในศาสตรต์่าง ๆ  
 

การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เป็น
จุดวิกฤตจากสถานการณ์ที่สัมพันธ์
กันในระบบธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อ
ความอยู่รอดของมนุษย์และโลก  

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ สรา้ง 

ประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 
- ปกป้องหรือฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์
อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ในการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์  
ที่มีความซับซ้อนและแม่นยำ และ
บูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพ หรือ
การเพิ่มมลูค่าของผลผลิต สร้าง
โอกาสในการแข่งขัน แก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีเกิดกับ
สังคม และไมส่่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกับ
แนวคิดเชิงคำนวณ และบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสรมิการสร้าง
อาชีพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
ในระดับประเทศและระดับโลก 
 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว  

ในการคิดค้นแสวงหาความรู้และ
วิธีการใหม่ ๆ โดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ  
เพื่อแก้ปัญหา 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  
ตระหนักว่ามนุษย์และสังคม 
มีส่วนในการรักษาสมดุลของ
ระบบธรรมชาตโิดยมุ่งมั่น 
ในการสร้างจติสำนึกของคน 
ในชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน 
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อภิธานศัพท์ 

 การอนุมาน (inference)  
 การคาดคะเนตามหลักของเหตุและผล บนพื้นฐานของสิ่งที่สังเกตได้ หลักฐาน ข้อเท็จจริง หรือ

ทฤษฎีเชื่อมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์เดิม โดยความสมเหตุสมผลของการอนุมานขึ้นกับข้อมูลที่นำมา
สนับสนุน 

 เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 
 เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นทฤษฎี กรอบแนวคิด และเครื่องมือพ้ืนฐานในการพัฒนาสร้างงาน

ประยุกต์ต่าง ๆ  

 ธรรมชาติ (nature)  
 สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มาจากการสร้างหรือปรุงแต่งโดยมนุษย์ มีทั ้งที่เป็น

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ อาจมีขนาดเล็ก เช่น อะตอมของธาตุ หรือมีขนาดใหญ่ เช่น เอกภพ 
นอกจากนี้ยังมีการใช้คำอื่น ๆ ร่วมกับธรรมชาติ เช่น ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องร่วมกันรักษา 
อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดข้ึนได้บ่อยในพ้ืนที่ที่ป่าไม้ถูกทำลาย  

 ปรากฏการณ์ (phenomena)  
 สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่สังเกตหรือรับรู้ได้ ซึ่งมีทั้งปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและ
สิ ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา ปรากฏการณ์ทางเคมี ปรากกฎการณ์ทางกายภาพ ปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งความซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัย ตัวแปร และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยปรากฏการณ์ที่ไม่ซับซ้อน
อาจมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพียง 1 ตัวแปร ส่วนปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปร
และกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน และปรากฏการณ์การขึ้น การตกของ 
ดวงอาทิตย์ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การหมุนรอบตัวเองของโลก ส่วนปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน ยาวนาน
ไม่เท่ากัน และปรากฏการณ์การเปลี่ยนเส้นทางการขึ้น การตกของดวงอาทิตย์ในรอบ 1 ปี นอกจากปัจจัย 
การหมุนรอบตัวเองของโลกแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ การเปลี่ยนตำแหน่งในว งโคจรของโลกรอบ 
ดวงอาทิตย์  การเอียงของแกนหมุนโลก 

 ร่องรอยดิจิทัล (digital footprint)  
 ประวัติการกระทำที่เกิดขึ ้นจากชื ่อบัญชีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ ่งเปรียบเสมือนรอยเท้า  

เมื่อเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ส่งผลให้การกระทำบนโลกออนไลน์อาจถูกสืบค้นกลับคืนได้ เช่น ประวัติการเข้าใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ ประวัติการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ข้อมูลหรือรูปภาพที่โพสต์ลงในสื่อสังคม
ออนไลน์ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า โดยร่องรอยเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือใ นอินเทอร์เน็ต  
แม้จะลบข้อมูล รูปภาพ หรือโพสต์ต้นฉบับออกไปแล้วก็ตาม  

 สิ่งแวดล้อม (environment)  
 สิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ

และทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ สิ่งมีชีวิต  ตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช ได้แก่ องค์ประกอบทาง
กายภาพ (ดิน น้ำ อากาศ) องค์ประกอบทางชีวภาพ (สิ่งมีชีวิตตัวอ่ืน ๆ หรือชนิดอื่น ๆ) สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ (ดิน น้ำ อากาศ) องค์ประกอบทางชีวภาพ (มนุษย์หรือสิ่งมชีวิตชนิดอื่น ๆ) 
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และรวมถึงขอบเขตประเทศ ภูมิภาค เมือง บ้าน และบริเวณส่วนตัวที ่มนุษย์คนนั ้นอาศัยอยู ่ สิ ่งต่าง ๆ  
ในสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กัน ผลกระทบจากสิ่งหนึ่งอาจส่งเสริมหรือทำลายสิ่งอื ่น ๆ ได้  
เช่น การแยกขยะเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลก การจัดตลาดนัดถนนคนเดินและเผยแพร่
สินค้าโอท็อปเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชน 

 แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)  
 กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถนำไป

ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ และประยุกต์ใช้  
กับการแก้ปัญหาในชีว ิตประจำวันได้ด ้วย ประกอบด้วย การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา 
(decomposition) การหารูปแบบของปัญหา (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) 
การออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (algorithm) 

 โมเดล (model) 
 โครงสร ้างทางความคิดที ่ เป็นร ูปธรรมซึ ่ งแสดงความสัมพันธ ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  

ในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษา เช่น คำอธิบาย วัตถุ ภาพ การวาดภาพ สมการ อสมการ กราฟ 
เรขาคณิตที่ใช้อธิบายลักษณะ สมมติฐาน หรือผลที่ปรากฏของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจ
หรือเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ได้ชัดเจนหรือดียิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้ในการศึกษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเกิดสถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ และอาจนำไปสู่การสืบเสาะหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการหาคำตอบ ความรู้ หรือความเข้าใจ ในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษานั้น 

 
 
 
 
 


