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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

การจัดการศึกษาเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชากร ซึ่งส่งผลต่อ  การพัฒนา 
ประเทศในทุกมิติ ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบันท่ีผันผวน สลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และเปล่ียนแปลงรวดเร็ว
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องเตรียมเด็กและเยาวชนของชาติให้
เข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติและการเปล่ียนแปลงท้ังวิถีชีวิตและการทำงาน ดังเป้าหมายการ
จัดการศึกษาท่ีกำหนดไว้ใน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ท่ี
ล้วนมุ่งพัฒนา “ผลลัพธ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน” 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ได้ศึกษาการจัดการศึกษาของประเทศ ต่าง ๆ ท่ี
ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับโลก ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมทั้งผลการศึกษาและวิจัยของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้
ข้อเสนอแนะว่า “การพัฒนาสมรรถนะ” เป็นทิศทางของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาคนให้รองรับและทัน
กับการเปลี ่ยนแปลง ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประเทศทั ้ง ในป ัจจุบ ันและอนาคต  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแบบและพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช .... ระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญท่ีสร้างการเปล่ียนแปลง คือ “สมรรถนะหลัก” เป็นสมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา
บุคคลในฐานะมนุษย์และพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ท่ีรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในตน เรียนรู้และเติบโต 
ร่วมสร้างสรรค์การทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทยบนพื้นฐานความเข้าใจความ
แตกต่างและหลากหลายในสังคม โดยมีความคาดหวังว่า(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .… 
ระดับประถมศึกษา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ ในทุกย่างก้าวของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
สร้างแรงบันดาลใจให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้ทบทวนรูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ในฐานะโรงเรียนนำร่องที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยในการนำหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในภาคเรียนที่ 1/2565  นำร่องใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจริงในห้องเรียน นำเป้าหมายการเรียนรู้
ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่ติดตัว
ไปใช้ในการดำรงชีวิตส่ิงสำคัญคือ ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ไม่
ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม และบรรลุผลสำเร็จนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและ
ทำงานอย่างมืออาชีพของทุกฝ่าย 



โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และ 
บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
พุทธศักราช 2565 ตาม(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา มีความ
สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการนำไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ตามความมุ่งหวังสู่การเป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
 
        โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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• สุขศึกษาและพลศึกษา  47 
• สังคมศึกษา  51 
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  60 
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• การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  109 
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  114 
• เทคโนโลยีดิจิทัล  123 
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11. แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้  141 
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ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  พุทธศักราช 2565 

ตาม(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา 
   
  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ในฐานะโรงเรียนนำร่องที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยในการนำหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในภาคเรียนที่ 1/2565  นำร่องใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2565
ตาม(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนของ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จริงในห้องเรียน นำเป้าหมายการเรียนรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์จริงทั้งในและนอก
โรงเรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่ติดตัวไปใช้ในการดำรงชีวิตสิ่งสำคัญคือ ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจใด ๆ ก็
ตาม และบรรลุผลสำเร็จนี้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและทำงานอย่างมืออาชีพของทุกฝ่าย 

ท้ังนี้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2565 ตาม(ร่าง) กรอบหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเขา
ดินวิทยาคาร     เมื่อวันท่ี 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 (นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์)    (นางสาววิไล กวางคีรี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน     ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
           โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
 
 



บริบทสถานศึกษา 
 
ข้อมูลบริบทสถานศึกษา 
   โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 169/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 71110   
หมายเลขโทรศัพท์ 034-604098  หมายเลขโทรสาร034-604099 
  E-mail  : kd.kan1.school@gmail.com 
  Website: https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล2 – มัธยมศึกษา  ปีท่ี 3 
จำนวน 19 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ จำนวน 14 ไร่ 44 ตารางวา 
   สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมในชนบท ในเขตเทศบาลตำบลท่าล้อ   
ประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย มีการประกอบอาชีพจำแนกตามสัดส่วนโดยประมาณ คืออาชีพทาง
การเกษตร  อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่น เช่น รับราชการ ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดท่ีอยู่ใน
เขตบริการของโรงเรียน มีจำนวน 2 แห่ง คือ วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ และวัดเทวธรรมสงฆ์ ในด้านประเพณีวัฒนธรรม
ของประชาชนในชุมชนนั้น ยังคงมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทั้งทางด้านศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีวัด
เป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรม 
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฉลาดรู้ มีทักษะชีวิต มีความเจริญแห่งตน มีทักษะความสามารถ 
ขั้นสูง  รู้เท่าทันส่ือ มีคุณลักษณะพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ต่ืนรู้สำนึกสากล  และสืบสานศาสตร์พระราชา 
 
พันธกิจสถานศึกษา 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
3) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
5) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา 

 
 

 

 

 



การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
ความสำเร็จของโรงเรียน 

ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร 

-นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์ 
เหมาะสมตามช่วงวัย  
-นักเรียนมีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มี
สัมมาคารวะ 
 -นักเรียนมีความพร้อม รับการ
เปลี่ยนแปลงเรื ่องการพัฒนาการ
เรียนรู้ทุกรูปแบบ 

-คร ูม ีว ุฒ ิ/ความร ู ้ความสามารถ
เหมาะสมกับวิชาที ่สอน มีความ
ร ับผ ิดชอบกระต ือร ือร ้นในการ
จัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
-ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีใน
การทำงานให้สอดรับกับแนวทาง/
นโยบายได้ดี เคารพในข้อตกลงของ
กลุ่ม/ท่ีประชุม  
-ครูมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันในเชิง
บวก 

-ผู้บริหารมีความสามารถในการนำ
ทีมงานในการพ ัฒนาระบบการ
จ ั ดก าร เ ร ี ยนร ู ้  ท ำ ให ้ ก า ร จัด
การศ ึกษา ม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
การคาดการอนาคตความสำเร็จของโรงเรียน 

1) นักเรียนเป็นผู้วินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ   
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และวิพากษ์อย่างมี 

วิจารณญาณ     การคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
3) ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมี 

ความหลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และ
สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตาม
ระดับความสามารถ 

4) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5) ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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1. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงความรู้ 

และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์สำคญัของ
โลก เช่น ภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีกระทบวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนขึ้นเรื ่อย ๆ นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่สะท้อนถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงเป็นความสำคัญจำเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวและกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการดำรงชีวิต ปรับตนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะแข่งขันและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติฉบับใหม่เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งเป็นการเตรียมเยาชนสำหรับการเผชิญหน้ากับโลก
อนาคตท่ีไม่แน่นอนต่อไป 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษานี้ พัฒนาขึ้นตาม 
แนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อย
ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วน (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช….ระดับประถมศึกษา เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีสมรรถนะหลักท่ีสำคัญจำเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้บ่มเพาะ พัฒนา และต่อยอดสมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่นได้เต็มตามศักยภาพ ตามความจำเพาะเจาะจงของ
บุคคล (Personalization) ตามความเช่ือท่ีว่ามนุษย์มีหน้าท่ีในการพยายามค้นหาตัวเอง และเลือกสร้างลักษณะของ
ตนเองตามท่ีอยากจะเป็น การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงมุ่งให้ผู้เรียนทบทวน พิจารณา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และ
ตรวจสอบ เพื่อให้ค้นพบและรู้จักตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวมการจัดการศึกษาซึ่ง
หมายถึงการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย จัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้(Learning Pathways) ที่หลากหลาย จัดระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน(Differentiated Learning) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ใช้สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ที่ร่วมสมัย หลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
บริบท และจุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชนแวดล้อม เน้นประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามความ
เช่ียวชาญของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2. วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก ความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
 
3. หลักการของหลักสูตร 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนดหลักการ 
สำคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี ้

1. เป็นหลักสูตรท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย เน้นการ 
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพื่อการเป็นเจ้าของ 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Life-Long Learning) 

2. เป็นหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการกำหนดผลลัพธ์การ 
เรียนรู้(Learning Outcome) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงาน 

3. เป็นหลักสูตรท่ีจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ท่ีหลากหลาย  
และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพหุปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียน 

4. เป็นหลักสูตรท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้ส่ือและสถานการณ์ 
การเรียนรู้ร่วมสมัย มีความหลากหลาย และยืดหยุ่น ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน (Differentiated 
Instruction) บริบท จุดเน้นของสถานศึกษา และชุมชนแวดล้อม 

5. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance) ท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ เอื้อต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้และพัฒนาในระดับ 
ท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ4 
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4. จุดหมายของหลักสูตร 
การพัฒนาผู้เรียนตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับ 

ประถมศึกษามีจุดหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต 
และมีความสามารถ ดังนี้ 

1. รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์และความเครียด ปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

2. มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง 
อย่างมีเป้าหมาย 

3. ส่ือสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4. จัดระบบและกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการ 

ภาวะผู้นำ และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อน 
5. ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
6. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 

เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นค่านิยมร่วมที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะ 

ท่ีสังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสํานึกเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีทัศนคติ 
ท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ เคารพสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง 
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกาย วาจาและใจ ยึดหลักความจริงและความถูกต้องในการดำเนินชีวิต 
มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 

3) มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ 
ข้อบังคับ ท้ังของตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

4) อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ 
มีการวางแผนป้องกันความเส่ียงและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีภูมิคุ้มกันในบุคคลท่ีดีและปรับตัว เพื่ออยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

5) มีจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน6 
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6. สมรรถนะหลัก 6 ด้าน 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช ....ระดับประถมศึกษา หมายถึง สมรรถนะท่ีกำหนดให้เป็นพื้นฐานท่ีนักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ให้เป็นความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษา มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคร่อมวิชา สามารถ 
พัฒนาให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content – free” คือ ไม่ขึ้นกับเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ใด ๆ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไม่ได้ปราศจากความรู้ แต่ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของ
สมรรถนะหลักจะเป็นองค์ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเป็นชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของสมรรถนะนั้น ๆ เป็นได้ทั้งกระบวนการที่ใช้เฉพาะศาสตร์หรือบูรณาการข้าม
ศาสตร์ เช่น ความรู้ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะการคิดขั้นสูงเป็นเป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด
ประเภทต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดสร้างสรรค์ 

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนดสมรรถนะ 
หลัก 6 ด้าน เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
นิยาม 
การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การพัฒนาปัญญาภายใน ต้ังเป้าหมายในชีวิตและกำกับ 

ตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 
สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีและมี
สัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี 

องค์ประกอบ 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ 

ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิ 
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในตนเอง 

2. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพึ่งพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะท่ีดี 

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

4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัญหาและภาวะ 
วิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 
 

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

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

เริ่มต้น    

2 
รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้ 
และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม 
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชวีิตประจำวัน 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และ 
จัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะ
เสี่ยงตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน 

สามารถ เริ่มต้น   

4 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้ 
และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชิญและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

มีมโนทัศน์เก่ียวกับตัวเอง (Self Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการ 
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด 
ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

มีความมั่นใจและภาคภูมใิจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับ 
ชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจัดการ
อารมณ์และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ 

 
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

 

7 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับ 
ตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์ 
และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มคีวาม
รับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะ
วิกฤตตามคำปรึกษา 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิต 
และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ 
และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนป้องกันปัญหา 
และความเสี่ยง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 

  
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟื้นคืน 
จากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 

  

 

สามารถ 

10 
มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความท้าทายที่เข้ามา 
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับ
ตนเองและสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) 
นิยาม 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน 

โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจ 
ถึงความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงท่ีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 

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

ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าส่ิงใดควรเช่ือหรือควรกระทำ โดยมีหลักฐานสนับสนุนซึ่งเป็นผลมา
จากการตีความ ประเมิน วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบายตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการกฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ีรวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผลการสะท้อนคิด การส่ือสาร และการ
โต้แย้ง นำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสมตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. การคิดเชิงระบบ (System Thinking: HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดท่ีมองเห็นภาพรวม 
โครงสร้างท้ังหมดท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้บริบท/ ปัจจัยของส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
สถานการณ์นั้น ๆ โดยมองสถานการณ์ให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผนหรือรูปแบบที่เกิดขึ้น เห็น
รากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์นั ้น ๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
สถานการณ์นั้น นำไปสู่การออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจำลองความคิด ทำนายผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบ 
และประเมินระบบได้ 

3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking: HOT-CRT) หมายถึง กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย  
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการ และทักษะพื้นฐานด้านการคิด
ริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ท่ี ดีกว่า 
แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม ซึ่งส่ิงใหม่ในท่ีนี้อาจเป็นการปรับ
หรือประยุกต์ส่ิงเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเป็นการต่อยอดจากส่ิงเดิม หรือเป็นการริเริ่มส่ิงใหม่ข้ึนมาท้ังหมด 

4. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking: HOT-PRB) หมายถึง กระบวนการคิดท่ีใช้ใน 
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหา เข้าใจเหตุและผลของปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาโดย
รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการ
แก้ปัญหา ปรับปรุง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ หรือ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือ
ทรัพยากรสรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอ
ความคิดได้อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ 

เริ่มต้น    

2 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เก่ียวข้องกบั 
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือ 
ทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผลและ 
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่าง 
คล่องแคล่ว หลายประเภทและหลายทศิทาง ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง่าย 
โดยอาศัยต้นแบบ 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เก่ียวข้องกบั 
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือ 
ทรัพยากร แปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุปข้อมูล เพื่อ 
เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างงา่ยได้ พร้อมแสดงเหตุผล 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สามารถจินตนาการและ 
เสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร 
ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัยต้นแบบ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับ 
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ๆ ได้ สามารถวางแผนและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุป 
ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน 
ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างงา่ยได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้ 
อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใชค้วามคิดที่แปลกใหมท่ี่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อ
ยอดจาก 
ของเดิม 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ 
ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือก 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ 
และน่าเชื่อถือ พร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือนหรือแตกต่างกับข้อสรุปของ 
ตน สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ โดยใช้ความคิดทีแ่ปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อ 
ยอดจากของเดิม วิเคราะห์องค์ประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อสร้างแบบจำลองอย่าง
ง่าย 

 

สามารถ เริ่มต้น  
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

6 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เปรียบเทียบแหลง่ข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล ลง 
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทยีบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่าง 
หรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและ 
หลักฐานใหมส่ร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ พัฒนา 
ชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

 

7 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหา 
เป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้เคร่ืองมือ 
หรือเทคโนโลยี เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ 
และน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลง่ข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง 
ถูกต้อง เปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน 
โดยใช้เหตุผลและหลักฐานทีห่ลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูล 
และหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ 
ได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนา 
ต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

  สามารถ เริ่มต้น 

8 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ 
ตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหายอ่ย ๆ สามารถ 
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งขอ้มูลและข้อเท็จจริงได้ 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับ 
ข้อสรุปของตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของ 
ตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สร้างแบบจำลองความคิด เพื่ออธิบายแนวคิดทีใ่ช้ในการ 
ออกแบบระบบได้ สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใชค้วามคิดที่แปลก 
ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

 

 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

9 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหา 
ข้อมูลเพิ่มเติม ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของ 
ปัญหา สามารถแยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจ 
ตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหลง่ข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ 
ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ นำเสนอ 
ข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทยีบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของ 
ตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตน 
ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ สามารถสร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช ้
ในการออกแบบการแก้ปัญหา สามารถทำนายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปัจจัยอ่ืนเข้ามา 
ในระบบ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร 
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เขียนสะท้อนความคิด 
เก่ียวกับเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ 

  

 

สามารถ 

10 

ต้ังคำถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ทีย่ากและซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อหา 
ข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจ 
ตรวจสอนได้หรือไม่ ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหายอ่ย ๆ สามารถ 
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง 
ประเมินความถูกต้องและข้อจำกัดของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำ 
และน่าเชื่อถือรวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดของการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล สามารถ 
เปรียบเทียบแหลง่ข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและ 
ประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตนโดยใช้เหตุผลและหลักฐาน 
ที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ 
สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวคิด ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการ 
หรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและส่งผลดีต่อสังคม เขียนสะท้อนความคิดเก่ียวกับเน้ือหา 
และกระบวนการเรียนรู้ และระบุสิ่งที่ต้องสิ่งที่จะทำในอนาคตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ตนเองและพัฒนาสังคม 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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3. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 
นิยาม 
มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธี 
การส่ือสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์ประกอบ 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ 

ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ1สารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด ความรู้สึก เจตนา ตลอดจน
สามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 

2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือส่ือท่ีมีความหลากหลาย ท้ังส่ือบุคคล ส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจในบริบทสังคมที่มีความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ท้ังในระดับชุมชน ชาติ และสากล 

3. การเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการส่ือสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ ท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ตลอดจนการส่ือความหมายผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร โดยมีความรับผิดชอบ 
ต่อผลท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างท้ังในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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ระดับสมรรถนะการส่ือสาร 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
ใช้ประสาทสัมผัสในการรับและส่งสารอย่างต้ังใจ เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพที่มีผลต่อ
การสื่อสารใช้สื่อ ภาพ เสียง คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และผลงานอย่างง่าย ๆ ในการ
สื่อสารแบบตรงไปตรงมา 

เริ่มต้น    

2 

รับและส่งสารอย่างต้ังใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกขอ้มูลและความรู้สึกที่มีต่อ
สารในสถานการณ์ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบุคคลผ่าน
การเคลื่อนไหว ท่าทาง เสยีง ภาษาภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมทั้ง
คำนึงถึงประโยชน์และโทษของการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อตนเอง 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 

รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณ์
ใกล้ตัว มีความอดทนในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสือ่สาร โดยตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวคำนึงถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง 
สามารถสื่อสารเร่ืองราวใกล้ตัวทั้งที่เป็นภาษา ภาพ เสียงสัญลักษณ ์ท่าทาง การแสดงออก
ทางศิลปะอย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบคุคล และกาลเทศะ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

รับและส่งสารที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์ของผู้
ส่งสารได้ อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
มีความอดทนในการรับและส่งสารใช้สื่อที่มีความหลากหลายขึ้น เขา้ใจผลกระทบของสื่อที่มี
ต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

รับและส่งสารที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สงัคม อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ ข้อคิด 
ทั้งเชิงบวกและลบที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของผู้สง่สาร แลกเปลีย่นประสบการณ์อย่างมีสติ
กับบุคคลที่หลากหลายขึ้นในสถานการณ์ที่มีความซบัซ้อน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มี
มารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อและสื่อสารที่เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมิน
คุณค่า ในมิติความจริง(ข้อมูลข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด) และความงาม (อารมณ์ 
สุนทรียะ) แบบง่ายได้ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบของการสื่อสาร รู้ผลกระทบของสื่อ ประเมินคุณค่าและจริยธรรมในการสื่อสาร 
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 

 
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

 

7 

รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเข้าใจ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารสามารถออกแบบการสื่อสารที่ซบัซ้อนได้อย่างมีศิลปะ 
และสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งต่อตนเอง กลุ่ม และสังคม
ของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

8 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ 
วิพากษ์จุดเด่นจุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารที่เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก หรือที่ทดสอบ
ได้ว่าเป็นประโยชน์จริงหรือที่เป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง และสามารถออกแบบการสื่อสาร
ผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คำนึงถึงสิทธแิละ
ประโยชน์ของส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่านสื่อทีห่ลากหลาย โดยปราศจากอคติ 
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารน้ันได้ลึกขึ้น มีพฤติกรรม
ทางกาย วาจาและใจในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่าง
เหมาะสม รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบุคคลที่มีความต่างจากตนเองมีกลยุทธ์ในการ
ผลิตสื่อและสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะและมีพลังด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

  

 

สามารถ 

10 

รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ้น เข้าใจ 
วิเคราะห์ วิพากษ์และนำสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคม
ได้ ใช้กลยุทธใ์นการผลิตสื่อและสื่อสารได้อย่างมีสติและวิจารณญาณ และรู้สึกร่วมและ
เข้าใจความรู้สึก (Empathy) เพื่อสร้างความเข้าใจโดยคำนึงถึงความแตกต่างในทุกมิติด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
นิยาม 
สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ท้ังของตนเอง และ 

ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบ
ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ท่ียุ่งยาก 

องค์ประกอบ 
1. เป็นสมาชิกทีมท่ีดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี 

ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนท่ีแตกต่าง นำจุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้ 
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม 
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีมและระหว่างทีม 
สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมท่ีเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 

2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการทำงานกิจการ  
และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงานขั้นตอน และ
กระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน            
แบ่งบทบาทหน้าท่ีให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีด้วยความใส่ใจมีความพยายาม
ในการทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และประสานความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม 
เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพท่ีดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของความแตกต่างหลากหลาย มี
ทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
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ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
รับรู้บทบาทหน้าทีข่องตนเอง มุ่งมั่นทำงานและทำกิจกรรมของตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้
สำเร็จตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำ
ชี้แนะ 

เริ่มต้น    

2 

รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้สำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กติกาของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะเพื่อสนับสนุน
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 
มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการทำงานให้สำเร็จ รักการทำงานเป็นสมาชิกทีมที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายการสร้างข้อตกลงและการทำงานของทีม 
แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 
เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมายจัดระบบความคิดก่อน
ลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏบิัติงานจนสำเร็จ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนในทีม 
โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

เป็นสมาชิกที่ริเร่ิมกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏบิัติงานจนสำเร็จ วิเคราะห์
และสะท้อนการทำงาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมให้
บรรลุเป้าหมาย 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 
เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
และทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อนผลการทำงานโดยตระหนักถึงเป้าหมาย
และสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม 

 
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

 

7 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน ตรวจสอบและ
พัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้าง
สัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความแตกต่าง 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคณุค่าของทุกคนในทีมอย่างเท่า
เทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 
มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจและทำงานอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

  
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 
มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและคณุค่าของการรวมพลังทำงานเป็นทีม มี
ความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างและทำงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และสามารถจัดการความขัดแย้งได้ 

  

 

สามารถ 

10 
มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจเห็นคุณค่าของทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน สร้างพลวัตรของการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของ
งานและของทีม 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
นิยาม 
การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

และผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลาง 
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 

องค์ประกอบ 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ  

ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม 
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
ทางสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธ 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ 
 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำ
อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เก่ียวข้องเมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน 

เริ่มต้น    

2 

มีความสามารถในการยับยั้งชัง่ใจ เคารพสทิธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักปฏิเสธ ช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อได้รับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือครูมอบหมายและแจง้ผู้เก่ียวข้อง
เมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียน 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผล 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อ่ืน รับผิดชอบและปฏบิัติตนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน
กับผู้เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแยง้อย่างมีเหตุผล 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและแบง่ปันกับผูอ่ื้นรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าทีใ่นฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกันกับผู้เก่ียวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้
กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเหน็อกเห็นใจและช่วยเหลือ
ผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำตาม
บทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ริเร่ิมและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่สนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิต
สาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

7 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเหน็อกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลก
จริงและโลกเสมือน ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติเคารพและปฏิบัติตนตามกฎ 
กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและ
ประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมริเร่ิมและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่สนใจระดับ
ท้องถิ่นและประเทศด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกร่วมกันและริเร่ิมใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เก่ียวกับประเด็นปัญหา 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติใช้วิจารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา ริเร่ิมและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่
หลากหลายระดับภูมภิาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเก่ียวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ด้วยค่านิยม
ประชาธิปไตย 

  
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 

ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏบิัติตามกฎกติกาทางสังคม 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพากัน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ใช้วิจารณญาณใน
การติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา ริเร่ิมและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่
หลากหลายระดับภูมภิาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น 
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เก่ียวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ด้วยความ
เชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทยีมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิดความ
รุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

  

 

สามารถ 

10 

ยึดมั่นและปกป้องในหลักสทิธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะ
ระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะ สำนึกสากลด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่
เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อ
ตัวเอง แนวทางสันติวิธ 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence  
with Living in the harmony of nature and science: SLNS) 

นิยาม 
มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต 
เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบ 
1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ: สืบเสาะ ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง 

สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนโลก และในเอกภพ 
2. การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน: มองเห็นปัญหา เช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 

3. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี: สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต ส่ิงแวดล้อม และสังคม 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 

ช่างสงสยั มีจินตนาการ สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกระตือรือร้น บอก
ข้อเท็จจริง ลงความเห็น จากการสังเกต จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม และอธิบายสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม 
กิจวัตรต่าง ๆและแก้ปัญหาโดยใชค้วามรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/ หรือเทคโนโลยี ใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว ใช้สิ่งของ
อย่างประหยัด 

เริ่มต้น    

2 

ช่างสงสยั กระตือรือร้นในการต้ังคำถามและรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย อ่าน
ข้อมูลและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายสาเหตุของสถานการณใ์กล้ตัวจากความสัมพันธ์ของ
หลักฐานที่รวบรวมได้ แก้ปัญหาจากสถานการณใ์กล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/ หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และ 
เหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชนใช้สิ่งของอย่างใสใ่จและรู้
คุณค่า 

กำลัง 
พัฒนา 

   

3 

กระตือรือร้นและมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ ต้ังคำถามที่นำไปสู่การหาคำตอบและรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย เลือกรูปแบบการนำเสนอ วิเคราะห์ และประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อสรุป อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้และ
เชื่อมโยงผลที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ออกแบบแนวทางและลงมือแก้ปัญหา 
จากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ/ หรือ
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน 
โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณคา่ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

รวบรวมข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ ออกแบบและเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดการเพื่อลงข้อสรุปอธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และเชื่อมโยงผล
ต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เก่ียวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชา 
และไม่มีอคติ ออกแบบแนวทางและลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีใช้เทคโนโลยีตาม
วัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและปลอดภยั รับรู้และมีจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

ใส่ใจ และมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ สงัเกต ต้ังคำถามที่นำไปสู่การหาคำตอบเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ทั่วไป ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถาม ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทได้อย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์และเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และประเมินข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ และเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เก่ียวกับ
ปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชาอย่างมีเหตุผลและไม่มีอคติ แก้ปัญหาปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าปลอดภยั และเหมาะสม รับรู้และเห็น
ตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของระบบธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น 

 

สามารถ เริ่มต้น  
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มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและการอนุมาน 
ยอมรับและยินดีเปลี่ยนแปลงข้อสรุปเมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
และเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่างเป็นระบบ คาดการณ์
เก่ียวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชาและข้อมูลรอบด้าน แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบด้วย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และปฏบิัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ปรากฏการณ์ในระบบธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถงึผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัล ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ 

 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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มุ่งมั่น อดทน และจดจ่อในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน สังเกต ต้ัง
คำถาม ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล 
ให้เหมาะสม ใช้ความรู้ในการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรปุและการอนุมาน อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ และใช้ความรู้ หลักการ 
ทฤษฎี หรือกฎและเชื่อมโยงผลต่อชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ 
อย่างเป็นระบบ พยากรณ์เก่ียวกับปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลและใช้ข้อมูลรอบด้าน 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีไ่ม่คาดคิดเก่ียวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติ ด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการปกป้องหรือฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบผลและ
ปรับปรุงวิธีการ ใช้เทคโนโลยีโดยคำนงึถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้าง
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

สร้างโครงงานตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้ังคำถาม กำหนดขอบเขตทีศ่ึกษาออกแบบ ประเมิน 
และปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกการอนุมานที่ตรงกับเงื่อนไข
และข้อจำกัดอย่างมีเหตุผล อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ โดยใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี กฎ และปัจจยัต่าง ๆที่เก่ียวข้อง และ
เชื่อมโยงผลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างเป็นระบบ พยากรณ์เก่ียวกับ
ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลรอบด้านและน่าเชื่อถือ วิเคราะห์ปัญหาในเชิง
ระบบจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนในธรรมชาติ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
ด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมสร้างสมดุลเพื่อการดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเสนอแนวทาง นำไปปฏบิัติ ตรวจสอบผลและ
ปรับปรุงวิธีการอย่างมุ่งมั่นอดทน ใช้เทคโนโลยทีี่หลากหลายในการทำงาน และจัดการผลที่
เกิดขึ้นเคารพกฎหมาย มีจริยธรรม เห็นคุณค่าของระบบธรรมชาติโดยปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุล 

  
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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สร้างโครงงานตามความสนใจ โดยต้ังคำถาม วิเคราะห์ สังเคราะหห์ลักการหรือทฤษฎีอย่าง
รอบด้านเพื่อออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลประเมินและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุมาน เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป 
และตอบข้อสงสัย อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและสนใจโดย
บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชาและเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติ วิเคราะห์ปัญหาในเชิง
ระบบจากสถานการณ์ในระบบธรรมชาติ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างแน่วแน่ ไมย่่อท้อ ปฏบิัติตนเพื่อดำรงชีวิตในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของคนในชมุชน โดยเสนอแนวทาง
ในการปกป้องหรือฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและ 
ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีเพื่อสง่เสริมการสร้างอาชีพและโอกาสในการแข่งขันรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

  

 

สามารถ 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการหรือทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อกำหนด
ขอบเขตโครงงานที่ศึกษา ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
ประเมินจุดแข็งของชุดข้อมูล สร้างและยืนยันความถูกต้องของข้อสรุป อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการ และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในระบบธรรมชาติโดยบูรณาการ 
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เปน็จุดวิกฤตซึ่งมีผลต่อความ
อยู่รอดของมนุษย์และโลกจากสถานการณ์ในระบบธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น 
และเด็ดเด่ียว สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ปกป้องหรือฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยัง่ยืนใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพหรือการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตและโอกาสในการแข่งขัน คำนงึถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 
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7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนดกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ประกอบด้วย สมรรถนะเฉพาะ และผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงช้ัน ดังนี้ 
• ช่วงช้ันท่ี 1 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ๓) กำหนด 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ศิลปะ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. สังคมศึกษา 
7. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
• ช่วงช้ันท่ี 2 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) กำหนด 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี ้
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ศิลปะ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. สังคมศึกษา 
7. การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
8. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
9. เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ความหมายขององค์ประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี 

ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีกำหนดสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงช้ัน (Learning Outcome) เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 
เมื่อจบช่วงช้ัน ผลลัพธ์การเรียนรู้ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีสะท้อนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ท่ีครูผู้สอน 
ต้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงช้ันเป็นภาพรวมความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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8. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนด 

แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะหลัก 6 ด้านผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผสมผสานระหว่างสมรรถนะหลักกับ
สมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
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8.1 ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำหรับการส่ือสารท่ีสำคัญของคนไทย ทำให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับการคิด การรู้คิดด้วยภาษาไทยจะช่วยให้การเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นสำนึกร่วม เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นเครื ่องมือสำหรับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง
สุนทรียภาพ ดังนั้น การใช้ภาษาไทยจึงเป็นสมรรถนะท่ีต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นี้มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่  

1) การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด  
2) การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด  
3) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด  
4) การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ และ
บูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ัน 9 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงช้ันนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1 
ทั้ง 9 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – 3 โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย 
ในช่วงช้ันท่ี 1 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทใกล้ตัว เริ่มต้นจาก 

เรื่องของตัวเอง เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง สถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียน ท้ังในและนอกโรงเรียน 
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังและ/ หรือดูส่ิงต่าง ๆ เพื่อ 

เรียนรู้คำศัพท์ และสร้างความเข้าใจเรื่องราวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดจากการพูดสนทนา
และการเล่าเรื่อง เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพถูกกาลเทศะ บุคคล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจากการอ่านบท 
อ่านประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอ่านออกและเข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่านไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
สมรรถนะการเขียน เพื่อให้สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเขียนข้อความแสดง
ความรู้ความเข้าใจความคิด ความรู้สึก โดยใช้คำและประโยคง่าย ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกหลักการ
ใช้ภาษาในการสื่อความหมาย เพื่อสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการ
เขียน ท้ังนี้ วิธีการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ และอ่านตามครู ยังคงเป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ 



27 
 

 จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงช้ันท่ี 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการ 

เรียนรู้หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยพื้นฐานจากส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษา
เพื่อส่ือสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในช่วง
ช้ันท่ี 1 เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยคำนึงพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนเป็นสำคัญเนื่องจาก
เป็นวัยที่เพิ่งก้าวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังด้านการ
ใช้ภาษา การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน และการใช้ชีวิตกับผู้อื ่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ในเบื้องต้นครูควรจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน 
โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐานของสถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียนทั้งใน
และนอกโรงเรียน เช่น การใช้ภาษาพูดเพื่อสื่อสารในห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร เป็นต้น รวมทั้งออกแบบ
กิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยใช้วิธีการสอนหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยใช้บทอ่านในหนังสือหรือสื่อประเภทต่าง ๆใน
ชีวิตประจำวัน เช่น บทอ่านสำหรับเด็ก วรรณคดีไทย ป้ายโฆษณา ประกาศ 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงช้ันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ 

นักเรียนได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้าง
ภาษาไทยพื้นฐานจากส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในบริบทต่าง ๆ และเกิด
สมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ท้ังนี้ การสอนอ่านเขียนในเบ้ืองต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านเขียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ยังคงเน้นการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำเป็นหลัก จากนั้นจะเป็น
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจความหมายของคำ การนำไปใช้แต่งประโยคอย่างง่ายในบริบทและสถานการณ์
ต่าง ๆรวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ในบริบท
ต่าง ๆ ท้ังการเรียนในช้ันเรียนและทุกเวลาท่ีต้องมีการปฏิสัมพันธ์ส่ือสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงช้ันท่ี 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ท้ังจากการ 

ฟัง การดูและการอ่าน เพื่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคลด้วยเหตุนี ้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเชื่อมโยงบนฐานของ
สถานการณ์หรือบริบทใกล้ตัวแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ เช่น 

คณิตศาสตร์ อ่านและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์  
ตีความแก้ปัญหา พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำท่ีส่ือความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร แสดง
ความสัมพันธ์ของจำนวนท่ีเป็นรูปธรรม รับฟังและอธิบายให้เหตุผลความสัมพันธ์ของจำนวน 

ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ศิลปะ วาดภาพประกอบคำ ประโยค เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน แล้ว 
เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพท่ีตนวาดขึ้น 

สุขศึกษาและพลศึกษา พูดนำเสนอความรู้ท่ีได้จากการดูคลิปสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
ชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลสุขภาพ การรักษาส่ิงแวดล้อม ฟัง ดู และอ่านวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ฉลากต่าง ๆ
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัย อ่านสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 

สังคมศึกษา อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชนท่ีตนเองอยู่ อ่าน และเขียนบันทึก 
รายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้เรื่องราวจากบทอ่านท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของท้องถิ่น นิทานในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน อ่านข้อมูล
จากแผ่นพับสำหรับโฆษณาหรือป้ายโฆษณาสินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การ
เดินทาง 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สืบค้น หาแหล่งข้อมูลท่ีต้องการศึกษาได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ สังเกต พูด เขียน หรือวาดภาพเกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ที่มีในท้องถิ่น สรุปความเข้าใจในส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สถานการณ์ ในรูปแบบ
ต่าง ๆตามความสนใจ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
1.1 ฟังและ/ หรือดูอย่างต้ังใจแล้วปฏิบัติตามคำส่ัง คำช้ีแจง และ 
คำแนะนำได้ถูกต้องเหมาะสม 
1.2 ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ อย่างต้ังใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอก
รายละเอียดและสาระสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
อย่างสร้างสรรค์ 
1.3 พูดส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
1.4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตน 
ได้อย่างเป็นกลาง 
1.5 สนทนาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับ
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเคารพในความหลากหลาย  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

2. การอ่านเพือ่พัฒนาการคิด 
2.1 อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้ 
อย่างต้ังใจและถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจความหมายของคำ แล้วสามารถ 
อ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและส่ือท่ีพบ 
ในชีวิตประจำวัน 
2.2 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ต้ังคำถาม 
และตอบคำถามเพื่อสรุปเรื่องและบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเน 
เหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 
2.3 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วนำความรู้และข้อคิด 
ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
2.4 อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน 
ได้อย่างสร้างสรรค์  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
3.1คัดลายมือและเขียนคำอย่างต้ังใจและถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ 
ในการเขียนส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
3.2เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
3.3 เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
3.4เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของตน 
ได้อย่างเป็นกลาง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 
4.2ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
เรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย 
4.3อ่านและเขียนสะกดคำตามหลักการได้ถูกต้องและนำไปใช้อ่าน 
และเขียนสะกดคำใหม่ในชีวิตประจำวัน 
4.4แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการส่ือสารและเหมาะสม 
กับบริบท 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนองต่อส่ิงท่ีฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหา 

ของส่ิงท่ีฟังและดูรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
2. พูดเพื่อส่ือสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลาง โดย 

เคารพในความหลากหลาย 
3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำท่ีอ่านออกเสียง สามารถอ่านออก 

เสียงและเข้าใจตัวบทได้หลากหลายมากขึ้น 
4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจส่ิงท่ีอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านและนำ 

ข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อส่ือสารใน 

ชีวิตประจำวันได้ชัดเจนและเหมาะสม 
6. เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงาน 

เขียนของตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 ทำให้สามารถ 

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารนำเสนอ คิดสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกใช้เครื ่องมือในการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด และการสร้างแบบจำลองทาง 

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์การเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ จำนวน การดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและ
ความสัมพันธ์และสถิติ ที่เป็นความรู้เบื้องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้น 
และนำไปใช้อย่างเป็นระบบ 

คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ 
ได้ข้อสรุปและนำไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื ่อสาร  
ส่ือความหมายและถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ 

 จุดเน้นการพัฒนา 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 
จำนวนและการดำเนินการเป็นการเริ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จำนวนนับ  

และการดำเนินการของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่น หรือวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบรูปของจำนวนและแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ เป็นการเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจำวัน ให้
นักเรียนใช้ การค้นหาความสัมพันธ์ ส่ือสารและนำเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 
ตามจินตนาการ 

การวัดความยาว น้ำหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้ 
นักเรียนสังเกตเครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ส่ือสารและเช่ือมโยงการวัดกับความรู้ 
เรื ่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา  
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอื่น 
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เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เน้นการส่ือสาร นำเสนอ และเช่ือมโยงความรู้เรื่องเงินกับ 
ความรู้เรื่องจำนวนและการดำเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการวางแผนการเงิน 
เพื่อนำไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การส่ือสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผ่าน 
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อนและผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะ 
เพื่อนำไปสู่การจัดการเกี่ยวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา 

ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การตั้งคำถามในส่ิงท่ีสนใจใน 
ชีวิตประจำวัน เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ 
แปลความหมายจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และนำไปใช้แก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อ
นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงช้ันท่ี 1 จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา  

และวิเคราะห์ปัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอด
แนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นซึ่งนักเรียนนำไปใช้ทำความเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ
และอยากหาคำตอบหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ สำหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื ่นอย่าง  
สมเหตุสมผลซึ่งนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

ในสถานการณ์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจำนวน  ของส่ิง
ต่าง ๆหรือจำนวนเงิน บอกเวลา บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้
ภาษาเพื่อนำเสนอเรื่องราวในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ตามจินตนาการ และส่ือสาร ส่ือความหมายและนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง 
และเวลา ไปใช้ในการกำหนดจำนวนครั้งและท่ากายบริหาร กำหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลา  
ในการแข่งขัน 

สังคมศึกษา สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพยากรให้ 
คุ้มค่าและการอ่านปฏิทิน การคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีใน
รอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
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วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดท่ีเหมาะสม เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้การนับจำนวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการนำเสนอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically) 
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) 
จากประสบการณ์ 
1.3 มีความมุมานะในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

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

2. การสื่อสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 ส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจ โดยใช้ 
การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง 
รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 
โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปท่ัวไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหา
ลักษณะร่วมที่เกิดข้ึนซ้ำ ๆ (pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ท้ัง
ด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 
4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปท่ัวไป โดยนำไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
5. การคิดสร้างสรรค์ 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  
5.2 ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นในชีวิตจริง 

2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6. การใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 

6.1 ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และแนวคิดของตนเอง 
6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์   

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก  

(decompose) ของจำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูป 

ของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้าง
แบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีจะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่าง 
เหมาะสมสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การ
คูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและ
คล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่าง 
จากเดิมอย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้ 
หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

7. ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
8. ส่ือสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และ 

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย 

แนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ใน 

ชีวิตจริงผ่านการสังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 

และรูปท่ีมีแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว 

ส่ือสาร แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน  
หรือชุมชนของตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดภาษาหนึ่งและมี 

ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เร ียนใน
ศตวรรษท่ี 21เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การ
แสวงหาความรู้เชื ่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็น 

เครื่องมือสำหรับการส่ือสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้าใจอันดีกับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ผู้เรียนภาษาอังกฤษ 
จะได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว  
พร้อม ๆ กับแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับ  
แรงเสริมและกำลังใจจากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคย 
และความมั่นใจในการฝึกสนทนา โต้ตอบ และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน 

 จุดเน้นการพัฒนา (ช่วงช้ันท่ี 1) 
มุ่งเน้นการติดต่อส่ือสารในแง่มุม/ มิติต่าง ๆ ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็น 

พื้นฐาน เพื่อความชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครูวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น สอดคล้อง
กับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และ FRELE-TH  ได้แก่ 

1) รู้คำศัพท์ท่ีพบบ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และส่ิงต่าง ๆ รอบตั 
2) เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผู้พูด/ คู่สนทนาได้ ในการแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก  

โดยใช้ประโยคง่าย ๆ 
3) ให้ข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้นเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลี ท่ีส้ันและง่าย หรือใช้ประโยค 

พื้นฐานได้ 
4) เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยคส้ันๆรวมไปถึงคำส่ังท่ีใช้บ่อย ๆ ในสถานการณ์ท่ีคุ้นเคย ไม่ว่า 

จะเป็นท้ังในการพูดและการเขียน 
5) สามารถใช้คำศัพท์ วลีส้ันๆ และสำนวนท่ีใช้ในการส่ือสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพื่อ 

ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน ส่ิงของพื้นฐาน กิจวัตรประจำวัน ฯลฯ 
6) สามารถจดจำและใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำโดด ๆ ระดับพื้นฐาน และใช้   

วลีส้ัน ๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีพบได้ท่ัวไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ วลี 
ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียง 
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 
1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว ใช้ข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้นเกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลี 
ท่ีส้ันและง่าย หรือใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 
1.3 ใช้คำศัพท์ วลีส้ัน ๆ และสำนวนท่ีใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อส่ือสาร 
และบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ 
ในสถานการณ์ ใกล้ตัวจากส่ือท่ีหลากหลายแล้วปฏิบัติตาม 
ได้อย่างเหมาะสม 
2.2 อ่านบทความส้ันๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของ 
ตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. เขียนเพือ่แสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 
3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิด 
ความรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.2 เขียนคำศัพท์ วลี และประโยคส้ัน ๆ ท่ีตนเองสนใจ จากส่ือ และ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. ใช้ภาษาเพือ่การเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4.1 สนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิด 
โดยใช้วลี ประโยคง่ายๆ ร่วมกับผู้อื่น ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
4.2 สร้างช้ินงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล 
เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

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

1. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมายวลี ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและ 
โรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปล่ียนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำส้ัน ๆ  
และง่าย ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและ 
ปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ จากส่ือวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องส้ัน โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือ 
ประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

4. อ่านประโยคคำส่ัง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องส้ัน การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องท่ีอ่าน 

ได้อย่างเหมาะสม 
6. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสมกับบุคคลตามกาลเทศะ 
7. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึก 

ได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียน 

ความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาท่ีสะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
อย่างเหมาะสม 

9. เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาท่ีสะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความ 
สนใจของตนเองอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ศ ิ ล ป ะ 
พ ัฒนาการการ เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ านส ุนทร ี ยศาสตร ์  (ท ั ศนศ ิลป ์  ดนตร ี  นาฏศ ิลป์ ) 
เด็กประถมต้น (ช่วงช้ันท่ี 1) เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขยายความจุอย่างมาก 

จึงเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสทองในการพัฒนาสมองท่ีสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่  
1) พัฒนาสมองส่วนเช่ือมต่อ (Corpus Callosum) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและ 

ซีกขวา ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทั้ง sychomotor ความเข้าใจเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมถึงการทำงานเซลล์
กระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex ซึ่งเป็นเซลล์ท่ีตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ท่ีเรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น 

2) พัฒนาการทำงานของสมองส่วนหน้าให้เกิดโครงข่ายของเซลล์ประสาทในชุดท่ีรับรู้ความ 
ละเอียดประณีต ซับซ้อน การตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณ การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง (Executive Function)  

3) การพัฒนาของสมองส่วนหน้าท่ีไปช่วยกำกับการทำงานของสมองส่วน Limbic System  
และ Amygdala ท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำ และ 4) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ท่ีทำงาน
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที ลีลา และการทำงานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขต
และมิติของพื้นที่ ซึ ่งต้องอาศัยศิลปะทั้งทัศนศิลป์และดนตรีเป็นฐานปฏิบัติเรียนรู้ และสามารถกระตุ้น
พัฒนาการของสมองท้ัง 4 หน้าท่ีดังกล่าวได้โดยตรงการทำงานของสมองท้ัง 4 ส่วนนี้ สามารถจะกระตุ้นให้เกิด
ประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนด้านศิลปะ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ผ่านท้ังกระบวนการการรับรู้
ส ัมผ ัสส ุนทร ียภาพ และกระบวนการสร ้างงานศิลปะ รวมทั ้งการใช ้ศ ิลปะเพ ื ่อการพัฒนาจ ิตใจ 
(Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ์ของความรู้สึกท่ีมีผลต่อการทำงานและการพัฒนาด้านจิตใจ ถ้า
หากพลาดการใช้โอกาสแห่งการเชื่อมโยงของเซลล์สมองชุดเหล่านี้ เซลล์สมองจะตัดวงจรนี้ออกโดยอัตโนมัติ 
และยากท่ีจะสร้างขึ้นใหม่ในวัยที่โตขึ้น 

 ล ั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ /  ธ ร ร ม ช า ต ิ ข อ ง ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้  
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 นี้ เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้า 

ทดลองหาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน ความทรง
จำความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับ
ผลกระทบของสี วัสดุ สิ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง ๆ  
ที่มีทั้งบทร้อง ด้วยลีลาและท่าทางที่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย ๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของ  
งานศิลปะทุกแขนง ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเองและหมู่คณะนักเรียนในชว่งชั้นนี้ 
ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบมีเพื่อนเล่นและเล่นเป็นกลุ่ม ร่วมกันสร้าง
เรื่องราวโดยนำความรู้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุก
แขนง นักเรียนจะเริ ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการนำความรู้สึกนึกคิดนั้นมาบอกเล่าใหม่ ที ่แสดงถึง
ประสบการณ์ของนักเรียน หรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้มีร่วมกับผู้อื่น 
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 จุดเน้นการพัฒนา 
ด้านที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเจตคติ (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึก  

นึกคิด ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม และค่านิยม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถ  
ซึมซับ รับรู ้คุณค่า ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและสิ ่งรอบตัว พร้อมทั ้งฝึกฝน
กระบวนการทางศิลปะ ซึ่งเริ ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพื่อการ
สะท้อนย้อนมองถึงสภาวะจิตและกาย และสามารถจัดการตนเองให้เป็นปกติพร้อมที่จะสร้างผลงานศิลปะทั้ง
ในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ นักเรียนไม่เพียงมีความรู้ทางด้านศิลปะหรือมีทักษะในการสร้างงาน
ศิลปะเท่านั้น แต่ควรจะได้พัฒนาถึงระดับที่เกิดความตระหนักรู้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝึกให้
นักเรียน กล้าสร้างสรรค์งานและนำเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย และฝึกการรับฟังความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา งานศิลปะทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับผลงานท่ี
สร้างขึ้นรวมถึงส่ิงท่ีผู้อื่นเห็นและรับรู้ 

ด้านที่ 2 การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความ 
เป็นพลเมืองท่ีมั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความ
ภาคภูมิใจสำหรับเด็กวัยนี้จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพท่ีแฝงอยู่
ในภูมิธรรมภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งส่ิงแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงาม 

ของสรรพส่ิงรอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต 
และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและทำงานอย่างมีศิลปะ 

ระดับชุมชนและสังคม รู้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้าง แรงบันดาลใจ แรง 
ศรัทธาเสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสรา้ง
งานศิลปะสาธารณะกุศล ศิลปะเพื่อชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี ในวาระ หรือเทศกาลท่ีสำคัญต่าง ๆ 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณา 

การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่ือประกอบท่ีเกื้อกูล 

กันเป็นการฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั้นที่ 1 เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา 
มีท่วงทำนอง ทำให้การเรียนรู้คำกลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข และ  
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษา และเป็นที่มา 
ของคลังคำที่หลากหลาย เด็กในวัยนี้สามารถใช้การวาดภาพเป็นสื่อถ่ายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อให้ตนเอง  
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เกิดความเข้าใจความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อทดแทนชุด
ภาษาท่ีไม่เพียงพอ และสามารถส่ือกับผู้อื่นให้เข้าใจความคิดและความหมายเหล่านั้น 

สังคมศึกษา เป็นส่ือในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว  
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ นำเสนอองค์ประกอบของพื้นท่ีโดยการใช้แผนผัง แผนท่ี การกำหนดสถานท่ีสำคัญ
ต่าง ๆทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ ถ่ายทอดเรื ่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่าน
ตำนานและบันทึกเป็นภาพวาด ทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่ไกลตัว (Space and Time) เพื่อทำความเข้าใจ 
ความเปล่ียนแปลงของโลกและระบบธรรมชาติก่อนท่ีจะมีมนุษย์เกิดข้ึน 

คณิตศาสตร์ ในเรื่องเส้น รูปร่าง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พื้นท่ี พื้นผิว และสีอ่อนแก่ 
การจำแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ท้ังแบบสมบูรณ์และ
แบบแตกลาย หรือขยายอย่างมี Pattern การจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและที่ว่าง (Solid and 
Void)ท้ังบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ตลอดจนค่าความยาวของเสียง การเกิดระดับเสียงในดนตรี 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วม 
ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที ่ช่วยให้เด็กรู ้จักและเข้าใจสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยการสัมผัส 
และมีประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพื่อการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์    
ต่าง ๆ และกระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงาน
ปั้นทั้งนี้ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด ค้ัน ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และ
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน้ำมะนาว น้ำขี ้เถ้า หรือการเตรียมดินปั้น ด้วยกระบวนการคัดแยก  
ย่อย กรอง ละลาย กระบวนการเล่นนี้ นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชิ้นงานศิลปะแล้ว 
ยังได้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

1.1 รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน 
ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและ 
การบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 
1.2 ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต 
เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท 
สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติ 

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

2. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
 

2.1 รับรู้ สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และ 
รูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ สามารถ 
ส่ือความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์ได้ 
2.2 ทดลองและสังเกตผลท่ีเกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และ 
นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะ 
2.3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่น 
ถ่ายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว 
ท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
จนค้นพบส่ิงใหม่ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

3. ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 

3.1 สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีท่ีเหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้ 
อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง 
3.2 ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียง 
ท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียง 
และอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
3.3 ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลง 
3.4 ขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ 
3.5 มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบ 
เด่ียว หรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมท้ังการเป็น 
ผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 

1. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 

4.1 สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของ 
ในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
4.2 ใช้ภาษาท่า ส่ือความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคล่ือนไหว 
ร่างกายท่ีสะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
4.3 แสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือ 
นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย 
4.4 สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น 
ท่ีตนเองช่ืนชอบ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 

5. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ 
วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและในท้องถ่ิน 

5.1 รับรู้ ช่ืนชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็น 
ท่ีสะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 
5.2 แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานท่ี 
ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง 
ความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
5.3 เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะ 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญ 
หรือเทศกาลต่าง ๆ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึก

ของตนชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่น 
เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง 
หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทางดนตรี  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ และรูปแบบ 
การเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

4. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเด่ียวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ 
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 

5. สนุกกับการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์
และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ
การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศิลป์ใน
ท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 

6. รับรู้ ชื่นชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของ
ตนเองงานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็น ของ
ผู้อื่และนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดง
ความงามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท้ังกายและจิตท่ีดีซึ่งมี 

ความสำคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องมีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย ทำให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะในการใช้ชีวิต ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
สุขศึกษา มุ่งเน้นการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดการปฏิบัติทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตจน 

เป็นนิสัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

พลศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีต้องควบคุมร่างกายและจิตใจในการทำ 
กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มี
ระเบียบ วินัย อดทน สร้างสรรค์ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

 จุดเน้นการพัฒนา 
การพัฒนาผู้เรียนในช่วงช้ันท่ี 1 นี้ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีสุขภาพกายท่ีดี 

และการเจริญเติบโตที่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ  
ในการดำเนินชีวิต และใช้ข้อมูลสารสนเทศเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเป้าหมายสำคัญดังกล่าว ประกอบด้วย
สมรรถนะเฉพาะ 3 สมรรถนะ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกัน
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1 จำนวน 8 ข้อ สำหรับนำไปกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1 
- 3 ต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือ
สถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัวจากง่ายไปยาก ตามพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง  
สำหรับช่วงช้ันท่ี 1 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
สร้างนิสัยการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลและป้องกันตนเอง  
ให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากบุคคล  
ท่ีไว้วางใจ รวมทั้งการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ 

การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
มีกิจกรรมทางกายด้วยการเคล่ือนไหวร่างกายท้ังแบบอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี และแบบมีอุปกรณ์ เล่นเกม การละเล่น
พื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม เป็นประจำสม่ำเสมอด้วย
ความสนุกสนาน และปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจัดพื้นท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังก่อนและหลัง
ทำกิจกรรม 
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การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
เห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักและจัดการอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม มีความ    
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมท่ีเอื้อ 

ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบเช่น ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับวัย ป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและระหว่างการเดินทางได้ จัดสถานการณ์ให้ผู ้เรียนได้มีโอ กาสฝึก
ปฏิบัติการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และสร้างสัมพันธภาพกับคน
รอบข้างจัดพื้นท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ฝึกให้รู้จักอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของ
ตนเองและสามารถจัดการได้ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน จัดกิจกรรม เกม หรือกีฬา ร่วมกับเพื่อน
ในห้องต่างห้อง หรือต่างโรงเรียน ฯลฯ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสานความ
ร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน ติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม 

การละเล่นพื้นเมือง การออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถาม  
เพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึก และสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม 

คณิตศาสตร์ นับจำนวนท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความ 
เข้าใจเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ 

ศิลปะ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่ือความหมายของเรื่องราว สะท้อน 
ความคิดและความรู้สึกในหัวข้อท่ีนำเสนอ 

สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถ 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑ์ของสังคม ได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมผ่านการเล่น การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์จริง 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจาก 
มลพิษทางดิน น้ำ อากาศ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

1.1 ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  
1.2 ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้สมวัย 
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเล่ียง 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.4 ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 

2.1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กนั  
2.2 ความสามารถในการเคล่ือนไหวหลากหลายรูปแบบ อย่าง
ปลอดภัย 
2.3 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่น 
พื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างปลอดภัย และมีน้ำใจ 
นักกีฬา 
2.4 ความสามารถในสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง 
และผู้อื่น 
3.2 ความสามารถในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี กับผู้อื่น 
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตาม 
สถานการณ์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน  

นอน พักผ่อน เล่น และกิจกรรมนันทนาการที่สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุล
และเหมาะสมตามวัย ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
สุขภาพที่เหมาะสมกับวัย เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

2. รับรู้และหลีกเล่ียงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงและเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมี
อาการเจ็บป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง 

3. สังเกตส่ิงแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ 
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล 

4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ์กัน มีทักษะ 
การเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง 
ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทท่ีเหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย 
ด้วยความสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รับรู ้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษา  
ส่ิงแวดล้อม โดยจัดพื้นท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังก่อนและหลังทำกิจกรรม 

6. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย  
และข้อจำกัดขอตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิด ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 

7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วย 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเล่ียงภาวะหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือความไม่สบายใจ หาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นการทำร้ายหรือใช้ความ
รุนแรงขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา คำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ท่ีไว้วางใจ 

8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการส่ือสารให้ 
เกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับคนอื่น 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาสำคัญ 

คือประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สังคมศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบด้วยการเป็นพลเมืองของ
ท้องถิ่นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุ่ งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมอง
หลากหลายและมีมโนทัศน์สำคัญสำหรับใช้ทำความเข้าใจโลกและชีวิตท่ีกว้างขวาง เป็นผู้มีความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ 
มีสมรรถนะเฉพาะ 6 ประการ ได้แก่ 

1. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ สามารถ 
จัดการอารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

2. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และ 
พอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว 

3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและผลสืบเนื ่องของเหตุการณ์ในอดีต 
ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ และท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อสร้าง  
สำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

4. ติดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมอยู่รอบตัวและชุมชน ตัดสินใจดำเนินกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม  
ในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และ  
ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

5. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในช้ันเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 

6. เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสีย 
ต่อตนเองและผู้อื ่น ตัดสินใจที่จะเชื ่อหรือไม่เชื ่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ 
ประโยชน์และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

สมรรถนะเฉพาะท้ัง 6 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6 
สมรรถนะและบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 12 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 12 ข้อ ดังกล่าว นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยต้อง
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คำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี
แล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ว่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อทำความเข้าใจตนเองและสังคม  

โดยการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือด้วยสำนึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง 
การพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทำส่ิงใด ๆ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีท่ีส่งผลต่อการคิดดี 
พูดดี และทำแต่ส่ิงท่ีดี อันเป็นประโยชน์และสร้างสันติสุขท้ังต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำมาเสริมสรา้ง
ความเข้าใจในสังคมปัจจุบันที ่มีรากประวัติศาสตร์ซึ ่งเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ของกลุ ่มคนที ่มีความหลากหลาย ที่มีลักษณะผสมผสานและก่อรูปเป็น
วัฒนธรรมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การ
เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 

 จุดเน้นการพัฒนา 
การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านศีลธรรมจัดให้สอดรับ 

กับกรอบคิดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การดำเนินการเรียนรู้ให้ไปถึงสมรรถนะทั้ง 6 ประการ ได้นั ้น ต้องอาศัย 
การปฏิบัติทั ้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดศีลธรรมไปสู่ชีวิต  
ตามทฤษฎีและหลักการในการเรียนรู้ต่าง ๆ การปฏิรูปการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นการศึกษาถึงคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์และการอยู ่ร่วมกันในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองของชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และของโลกซึ่งร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ให้เกิดความมั่นคงทางสังคมโดยมี
ศีลธรรมตามที ่ปรากฏในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื ่นเป็นฐาน (ตามมาตรา 67 ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี 

สำหรับช่วงช้ันท่ี 1 ได้จัดผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ัน เป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 
ศาสนธรรมนำทางชีวิต เพื่อพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียน 

ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรม  
ลักษณะนิสัย จิตใจ และปัญญา อันจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์และความสงบสุขในครอบครัว โรงเรียน และ 
ชุมชน 
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การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนร่วมกับ 
คนในครอบครัว เพื่อน และครู เรียนรู้และพัฒนาตนเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินและใช้ทรัพยากรอย่างมีการวางแผน 
และประหยัด เพื ่อลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน เห็นความสำคัญของการประหยัด 
และออม สามารถประยุกต์ใช้แนวยคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
ในการดำเนินชีวิต 

เหตุการณ์ในอดีตของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้ค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัว และ  
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนและผู้เกี่ยวข้อง จนสามารถทำคว ามเข้าใจ 

เหตุการณ์ต่าง ๆ นำเสนอโดยมีหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีชัดเจนมาสนับสนุน นำไปสู่การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึง 
ความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 

ชีวิตในบ้าน โรงเรียน และชุมชน เป็นการบูรณาการให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตจากสังคมใกล้ 
ตัวไปสู่สังคมที่ไกลตัว และสังคมในโลกเสมือน ที่คำนึงถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพ เป็นสมาชิกของ
สังคมควบคุมอารมณ์และความรู้สึกและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ีมีความแตกต่าง และทำประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่สร้างควาอมเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวม และสำรวจข้อมูลโดยใช้ 
แผนท่ี แผนผัง รูปถ่าย เพื่อจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

วัฒนธรรมท้องถ่ินและความเป็นไทย เป็นการบูรณาการให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน 
ความเป็นไทยที่มีการผสมผสาน เลือกรับและปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่นโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน เคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์
ของชาติไทย 

รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เป็นการบูรณาการให้ผู้เรียนตระหนักและเท่าทันความคิดของ 
ตนเองท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ือและค่านิยมของสังคม เท่าทันส่ือโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก สร้างและส่ง
ต่อส่ือสารสนเทศ 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ตนให้สามารถดูแลตนเอง ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข 

จากการพัฒนาคุณสมบัติการเป็น “นักประวัติศาสตร์ท่ีดี กล่าวคือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจำ 
และนำ สิ่งที่ศึกษาจดจำมาได้ มาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป”  (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ฝึกฝนใช้กระบวนการสืบค้นเรื ่องราวในอดีตของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น เข้าใจพัฒนาการของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ 
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงจาก
แหล่งข้อมูล ท่ีน่าเช่ือถือ อาศัยการคิดขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ซึ่งผู้เรียน
สามารถ นำไปใช้ในการทำความเข้าใจและค้นหาข้อมูลเร ื ่องราวต่าง ๆ ที ่ตนเองอยากหาคำตอบ  
จากการฝึกฝนให้ผ ู ้ เร ียนสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่นอย่างสันติส ุข ยอมรับความแตกต่ างหลากหลาย 
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ทางความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคล เข้าใจการอยู่ร่วมกันตามกฎ กติกา และข้อตกลง ตระหนักถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับส่ิงแวดล้อมท่ีต้องร่วมกันดูแลรักษา นำไปสู่การทำตนให้เป็นประโยชน์ ร่วมรับรู้ 
และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น และไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 
จากการฝึกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใช้เงิน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ ตระหนักถึงผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การใช้เงินและใช้ทรัพยากรของตนเอง ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระดับตนเอง และครอบครัว มีจิตสำนึกและปฏิบัติตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาท่ียั่งยืน 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์จากการฟัง การอ่านวรรณกรรม 

สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที ่หลากหลาย ซึ ่งมีรากฐานมาจาก  
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีท่ีดีงาม โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราว 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื ่องราว  
ท่ีตนสนใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจ 
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากร  
ให้คุ้มค่า และบูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่ือเรื่องราวที่มีความหมายและมี 
คุณค่าต่อความคิด ความสนใจ และความรู้สึกจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้การส่ือสาร 
มีความชัดเจน และน่าสนใจมากขึ้น 

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพจิต 
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างรู้เท่าทัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก  
ความสามัคคี รู้จักให้อภัย ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการร่วมกัน  
แก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รับรู้และเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในห่วงโซ่ท่ีเกื้อกูลกัน เพื่อ
การปฏิบัติตนให้เหมาะสม อนุรักษ์ธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนบัถือ สามารถจัดการ
อารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

1.1 ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดา
ในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
1.2 ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.3 ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ี 
ก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 
1.4 ส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพ 
ความแตกต่างระหว่างกัน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
1.5 อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและ 
พอเพียง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ใน
ระดับตนเองและครอบครัว 

2.1 วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอยา่งเหมาะสมและมีวินัย 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
2.2 ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนัก 
ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว 
และโรงเรียน 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
อย่างมีเหตุผล เพื่อบอกผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของ 
ท้องถ่ินที่ตนอาศัยอยู่และสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

3.1 สอบถาม ค้นหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชน 
และท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ เวลาและเหตุการณ์
สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน จาก
อดีตถึงปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความ
ตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำใน
ปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
3.2 ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อย่างเห็นคุณค่าและคำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเองผู้อื่น และ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวและชุมชนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมใน
ชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

4.1 ใช้แผนผัง แผนท่ีและรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นท่ีใด 
ในโรงเรียน ชุมชน ค้นหาสถานท่ีบนแผนท่ี และอธิบายลักษณะ
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และลักษณะทางกายภาพ
ในชุมชน 
4.2 มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีบ้าน 
ห้องเรียน โรงเรียน ด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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5. รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที่ ปกป้องสิทธเิสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธเิสรีภาพของผู้อืน่ มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 
5.1 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
ใช้และยอมรับข้อตกลง กฎ กติกาท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน 
5.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกนัอย่างมี
มารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวชั้นเรียน และ
โรงเรียน 
5.3 รักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตน 
ถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและแจ้ง
ผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.4 แสดงพฤติกรรมท้ังทางกายและวาจาในการยอมรับความคิด ความเช่ือ
และการปฏิบัติของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติ 
และการเหมารวม รวมท้ังไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) 
5.5 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและ 
สัญลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรม ท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ตามกำลังของตน 

1. การจัดการตนเอง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

6. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
และผู้อื่น ตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ 
และโทษของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 
ครอบครัว 

6.1 เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล      
อย่างรู้เท่าทัน 
6.2 ใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบ 
การคิดและตัดสินใจในการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
6.3 สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผล 
ท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขัน้สูง 
3. การส่ือสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นท่ีตน 

นับถือหมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถจัดการตนเอง 
และดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 

2. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความ 
แตกต่างระหว่างกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอย
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่าง
รู้เท่าทันและพอเพียง 

3. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การ 
แยกแยะความต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 

4. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำ 
กิจวัตรประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

5. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน  
และชุมชนความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ลำดับ
เวลาและเหตุการณ์สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และอธิบายผลของการเปล่ียนแปลง 
ที่มีต่อวิถีชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้องด้วยภาพและภาษา  
ของตนเองที ่เข ้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็นขั ้นตอน และทำกิจกรร ม 
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำ  
ในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

6. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของส่ิงต่างๆและสถานท่ี โดยประยุกต์ใช้ 
แผนที่ แผนผังรูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลร ักษา
สิ่งแวดล้อมที่บ้านห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเอง
และคนในชุมชนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี ยอมรับ 
ข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือ
ความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่ าเป็น
สมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือ 
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกท้ังทางกาย
และวาจาเมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของ  
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บุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) ควบคุม 
อารมณ์และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

9. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อตนเองผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

10.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย  
และร่วมกิจกรรมท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

11.เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อ 
ผลท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 

12.ตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของส่ือ  
สารสนเทศ ดิจิทัลสร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ ( inquiry) เพื่อเข้าใจ 
ระบบธรรมชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงชั้นนี้เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สนใจ 
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นให้ผู ้เรียนสืบเสาะและแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย สร้างเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับตัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากร 

 เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
ระบบธรรมชาติช่วงช้ันท่ี 1 

1. เข้าใจแนวคิดและความรู้พื้นฐานในวิทยาศาสตร์ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สามารถใช้และ 
เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

2. เป็นผู้ท่ีมีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมีต่อมวลมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ใน 

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั ้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้
ความสำคัญกับการสืบเสาะหาคำตอบเพื ่อทำความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ความรู้จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูลใช้สมรรถนะด้านภาษา เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอ
ข้อมูล ดังนั้น ความรู้ กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการ
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล  

กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการท่ีนำไปสู่การเรียนรู้และอธิบาย 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆเชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
หลักฐานเชิงประจักษ์(Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็น
ระบบ รอบคอบ มีอิสระและไม่เป็นลำดับข้ันท่ีตายตัวมีธรรมชาติในการเรียนรู้ ดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถ 
เข้าใจได้ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาท่ีเป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 
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• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงได้ หากพบหลักฐาน  
(Evidence) ใหม่ท่ีนำไปสู่การสร้างคำอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทน และเช่ือถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทาง 
วิทยาศาสตร์ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น 

• วิทยาศาสตร์เช่ือถือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Technology) เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังช้ินงานหรือวิธีการ
เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดจากการ
ผสานทักษะ เทคนิค วิธ ีการ และความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน กระบวนการทางเทคโนโลยีให้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ รวมถึงการระบุเหตุผลของคำตอบ นอกจากนี้ 
เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้สร้างชิ้นงาน เทคโนโลยีอื ่นหรือ
นวัตกรรม ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ใช้ร่วมกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ 

 จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงช้ันท่ี 1 ผู้เรียนควรได้รับ 

ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการบูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้โดยอาจบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้หรือ  
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจบูรณาการผ่านธีมต่าง ๆ ดังนี้ 
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จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี้ 
• ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของ 

ดินและน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ 
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ ้มค่า ลดการใช้เมื ่อไม่จำเป็น และอาจ  
บูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเขียนโปรแกรมคำส่ัง  
ด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

• สิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการ 

ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ ผล
ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ลำดับข้ันตอนและเขียนโปรแกรมคำส่ังด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำส่ิงแวดล้อม 

• ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การ 

ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดลม ผลของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัย
และอุทกภัย และอาจบูรณาการร่วมกับวิทยาการคำนวณในด้านฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและ
เขียนโปรแกรมคำส่ังด้วยบัตรภาพหรือบัตรคำ 

• ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนการนำความรู้มาแก้ปัญหา 

หรือพัฒนาช้ินงานด้วย โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแรง ผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติ
ของวัสดุ ในแก้ปัญหาหรือการสร้างช้ินงานอย่างง่าย 

• เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
ผู้เรียนควรได้รับการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่น 

และเห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื ่องที่สนุกและท้าทาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย สร้างช้ินงานหรือเครื่องมืออย่างง่าย
ในการเล่นการทำงาน การแก้ปัญหา หรือการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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 ขอบเขตเนื้อหาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
ผู้เรียนในช่วงช้ัน 1 (อายุ 7 - 9 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ท่ีเป็น 

รูปธรรมและใกล้ตัว โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือในการวางแผนและจัดระบบการสืบเสาะตามขั้นตอน
หรือวิธีการ 

การฝึกให้ผู้เรียนช้ัน ป.1 และ ป.2 จดจำคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ สร้างคลังคำศัพท์ 
เหมาะสมตามวัย จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพท์
ที่เหมาะสมตามวัย ด้วยการนำอ่านบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อฝึกการฟัง
อย่างมีความหมาย รู้จักและสะสมคำศัพท์ที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น (ป.1 - 3) ควรฝึกผู้เรียนให้สื่อสารด้วย
การใช้ภาษาในการพูด และเขียนคำหรือข้อความส้ัน ๆ เพื่อสร้างคำอธิบาย แสดงความเห็น ลงข้อสรุป 

โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงช้ันนี้มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบต้ังคำถาม ชอบทำ 
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องพัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ ต่อเนื่องจากช่วงชั้นอนุบาล 
ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสที่เหมาะสมกับกิจกรรม 
รวมถึงฝึกการหยิบจับ และใช้อุปกรณ์อย่างง่ายร่วมกับการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส ช่วง ป.2 และ ป.3 
สามารถเรียนรู้ท่ีจะสร้างคำถามที่นำไปสู่การสืบเสาะ (Testable Question) และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 
จัดกระทำข้อมูล นำเสนอข้อมูล หรือสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัย เช่น ของเล่น ของใช้ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้และวิธีการของตนเองโดยอาศัยการช่วยเหลือหรือแนะนำ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้กลวิธีสอนท่ีเน้น
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม 
และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ผลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์กับนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลท่ีสังเกต หรือทดลองได้จะทำให้ 

ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะในด้านการสืบเสาะ การตีความหมายข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว 
ซึ่งผู ้เรียนต้องใช้สมรรถนะการคิดขั้นสูงในการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เพื่อทำความ เข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติและระบบธรรมชาติฝึกการทำงานและการมีส่วนร่วมในทีม การรับรู้และจัดการอารมณ์ของตนเองให้
สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงสามารถสื่อสารในการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็น อธิบาย และลงข้อสรุป 

จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลท่ีนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ 
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
และแปลความหมายข้อมูลท่ีพบในชีวิตประจำวัน และได้ฝึกฝนการนำคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนรู้ 
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จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสืบเสาะ สร้างช้ินงาน และ 
แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ท่ีจะรับฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง เช่ือมั่นในความคิดเห็น
ที่มีหลักฐานที่น่าเชื ่อถือสนุกกับการแก้ปัญหา ได้พัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็นพลเมืองที่เคารพกฎ กติกา 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ พัฒนาเป็น 

คลังคำศัพท์เฉพาะตนเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาของตนเองด้วยการพูดหรือเขียนเพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผล 
การสืบเสาะ ส่ือสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว 

สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ทิศ 
กับการใช้แผนผังหรือแผนที่ สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ทั้งด้านภูมิปัญญา และกระบวนการ  
แก้ปัญหาของบุคคลในอดีตมาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และจัดกระทำข้อมูล 
ในรูปตารางทางเดียว หรือแผนภูมิรูปภาพ 

ศิลปะ นำศิลปะมาเป็นการดำเนินเรื่องราวในการสืบเสาะหาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ ในการทำความเข้าใจหรือการทำงานทางศิลปะและภูมิปัญญาในชุมชน นอกจากนี้  
ยังใช้สมรรถนะทางศิลปะมาร่วมสร้างสรรค์ช้ินงานจากการแก้ปัญหาให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

บูรณาการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นฝึกทักษะพื้นฐาน  
การแก้ปัญหาในการจัดลำดับขั ้นตอนการทำงานหรือการทำกิจกรรม โดยอภิปรายและเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานจากขั้นตอนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมหรือได้แนวทาง 
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
ท่ีสนใจเพื่อค้นหาความรู้ และส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างของเล่น ของใช้ 
ตามความสนใจ ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวอย่าง  
ของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ร ่วมกับว ิทยาการคำนวณแสดงไว้ในธ ีมทรัพยากร สิ ่งแวดล้อม และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐาน 
ท่ีสังเกต หรือทดลองได้ 
1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานท่ีมี  

3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ต้ังคำถาม ต้ังสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบ
สมมติฐานและการพยากรณ์ ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคย 
ไม่ซับซ้อน 
2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย  
ท่ีประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
2.3 มุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำท่ีไม่ซับซ้อน และมี
จำนวนชุดข้อมูลไม่มาก 
3.2 เปล่ียนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหนึ่ง 
เป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
ตารางทางเดียว ข้อความ 
3.3 ใช้ชุดข้อมูลท่ีจัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม 
4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยระบุเหตุผล หรือข้อสรุปของคำตอบ 
4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องท่ีท้าทาย 
และสนุกกับการแก้ปัญหา 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาท้ังพูดและเขียนเพื่อส่ือสาร หรือบอกวิธีการหรือ
เหตุผล  
5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารท่ีมีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือ 
ตารางทางเดียว 
5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วย
ภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์ ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 

3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6. ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา 
6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล ส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลท้ังใน 

แง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตร 
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดิน
และน้ำจากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำให้เข้าใจ
ง่ายและเหมาะสม 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาใช้ทำ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองท่ีส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับข้ันตอน 
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ 
ตามแนวทางตามท่ีเสนอไว้ 

3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึก 
ข้อมูลเลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ 
พืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งตระหนักถึงส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ 
ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

4. ร่วมกันค้นหาส่ิงเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่าง 
ง่าย และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุท่ีทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเป้ือน 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ รับผิดชอบ 
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและส่ิงเจือปน แสดงความ 
ตระหนักโดยนำเสนอแนวทางการลดปัญหาขยะและส่ิงเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศท่ีส่งผล 
กระทบต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม 

5. ต้ังคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของ 
ดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้จากการสังเกตจาก 
แบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนด 
ตำแหน่งหรือทิศทางของสถานท่ีต่าง ๆ 

6. รับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ 
สร้างคำอธิบายการเกิดลม นำเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ โดยมี
การเลือกส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล 
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7. วางแผนการปฏิบัติตนท่ีเป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดย 
อาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

8. ส่ือสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กท่ีสังเกตได้ 
จากการทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านส่ือและภาษาท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย 
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมี 
ส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เรื่องแรงและสมบัติของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีข้ันตอน แสดงวิธีการหา 
คำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลท่ีนำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

10. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และ 
ติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

11. สร้างของเล่นหรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม เลือก 
และใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าท่ีใช้สอยได้อย่างปลอดภัย 
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8.2 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำหรับการส่ือสารท่ีสำคัญของคนไทย ทำให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับการคิด การรู้คิดด้วยภาษาไทยจะช่วยให้การเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาไทยเป็นสำนึกร่วม เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นเครื ่องมือสำหรับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง
สุนทรียภาพ ดังนั้น การใช้ภาษาไทยจึงเป็นสมรรถนะท่ีต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้นี้มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่  

1) การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
2) การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด  
3) การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
4) การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
สมรรถนะเฉพาะท้ัง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6  

สมรรถนะและบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ัน 12 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงช้ันนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั ้นที่ 2 ทั้ง 12 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู ้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ช้ันปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาท่ีนักเรียนต้องได้รับการพัฒนา 

ให้สูงขึ้นจากการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังและการดูส่ือ 
ต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจวิเคราะห์ และประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังหรือการดูอย่างมีเหตุผลไปพร้อม ๆ 
กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดทั้งการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด นอกจากนี้ 
นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน เพื่อให้สามารถอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ  ได้อย่าง
คล่องแคล่ว สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จับใจความสำคัญของเรื่อ งรวมทั้ง
นำความรู้ความคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตจริง และยังต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน เพื่อให้สามารถ
เขียนสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้คำและประโยคได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย 
เพื่อส่ือสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน 
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จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการ 

เรียนรู้หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพื่อ
ส่ือสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ในช่วงช้ันท่ี 2 ยังคงให้ความสำคัญกับเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ในช่วงช้ันท่ี 1 โดยในช่วงช้ันนี้ นักเรียนจะมีการปรับตัวและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ได้
มากขึ้นครูจึงควรจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและส่งเสริมความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของนักเรียน  ท้ังการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนความซาบซึ้ง
ในคุณค่าและความงามของภาษาไทย โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงช้ันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ 

นักเรียนได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้าง
ภาษาไทยจากส่ือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาท่ีสูงขึ้นเพื่อส่ือสารในบริบทต่าง ๆ และเกิด
สมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ การสอนอ่านเขียนจึงนอกจากเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน
เขียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนแล้ว ยังเพิ่มความคล่องแคล่วในการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะเป็น
การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจความหมายของเรื่อง การจับใจความสำคัญ การคิดวิเคราะห์ และการ
นำไปใช้ในชีวิตจริง อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ 

การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ท้ังการเรียนในช้ันเรียนและทุกเวลาท่ีต้องมีการ 
ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงช้ันท่ี 2 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ท้ังจากการ 

ฟัง ดูและการอ่าน เพื่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเช่ือมโยงบนฐานของสถานการณ์ 
และบริบทต่าง ๆ แล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ เช่น 

คณิตศาสตร์ อ่านและเขียนแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และกราฟ ฟัง ดู และอ่านโจทย์ 
คณิตศาสตร์ตีความ แก้ปัญหา พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ 
การหาร ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท์ เรื่องราวต่าง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ วาดภาพประกอบเรื่องราวที่ได้ฟังหรือดู พูดหรือเขียนส่ือสารความคิด ความรู้สึก หรือ 

เรื่องราวจากผลงานทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา อธิบายหรือนำเสนอความสำคัญหรือการปฏิบัติตนจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

จากส่ือต่าง ๆ เช่น วิธีการดูแลสุขภาพ เพศศึกษา การออกกำลังกายและกีฬา 
สังคมศึกษา ใช้แผนท่ี ภาพถ่าย อธิบายลักษณะสำคัญของชุมชน และประเทศ การจัดทำ 

แผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้และวิเคราะห์เรื่องราว  
จากบทอ่านที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา  
พิธีกรรม ประวัติของท้องถิ่น นิทานในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน อ่านข้อมูลจากแผ่นพับสำหรับโฆษณาหรือ  
ป้ายโฆษณาสินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนท่ีการเดินทาง 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ส่ือสารความรู้ความคิดท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานจากการสำรวจหรือศึกษาส่ิงต่าง ๆ ท้ังการพูดหรือการเขียนอธิบายให้
ผู้อื่นเข้าใจโดยมีการอ้างอิงท่ีถูกต้อง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 
1.1 ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
ชุมชน และสังคม แล้วพูดสรุป ต้ังคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดงความรู้ 
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
1.2 ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ อย่างต้ังใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอ 
รายละเอียด สาระสำคัญ และข้อคิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดแสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูส่ือด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
1.4 พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ 
ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ท้ังในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริงด้วยความเข้าใจ 
และเคารพในความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
1.5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่น
ได้อย่างเป็นกลาง ให้เกียรติ และเคารพในความแตกต่าง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

2. การอ่านเพือ่พัฒนาการคิด 
2.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอดความหมาย
และ/ หรืออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไพเราะ 
2.2 อ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ ตาราง กราฟและอินโฟกราฟิก 
จากส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์ความหมายของข้อมูลแล้วนำไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
2.3 อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ
สรุปความรู้และข้อคิด วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความ
ความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
2.4 อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า 
และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
2.5 อ่านบทอ่านตามความสนใจจากส่ือต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และ
นำเสนอเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 
3.1 เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม ด้วยลายมือท่ีสวยงามและเป็นระเบียบ 
3.2 เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ย่อความ เขียนบันทึก 
และเขียนสรุปความจากการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
3.3 เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 
ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
3.4 เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ และเขียนเรียงความอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.5 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของ
ตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และเป็นกลาง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังโลกจริงและ 
โลกเสมือนจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ 
กาลเทศะ 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและ 
กาลเทศะ เรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย 
ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

4.3 เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมท่ีมา
จากภาษาต่างประเทศท่ีถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลอย่าง
เข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

4.4 ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อนำไปใช้ในการส่ือสารได้
ถูกต้องเหมาะสม 

4.5 แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพื่อนำไป
ประกอบการพูดการนำเสนอ หรือการเขียนให้มีความน่าสนใจ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ฟังและ/ หรือดูส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดส่ือสารในรูปแบบ    

ต่าง ๆ พูดแสดงการคิดวิเคราะห์ ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รวมท้ัง
สามารถเลือกฟังและดูส่ือท่ีเหมาะสมแก่ตนเอง 

2. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง 
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 

3. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 
4. อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ 
5. อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถต้ังคำถาม ตอบ 

คำถาม จับใจความสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน 

6. เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือท่ีเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัว 
อักษรไทย โดยใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสม 

7. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและ 
ความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจน
เขียนประเมินงานเขียนของท้ังตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์ 

8. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการและเรียงความ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง  
เหมาะสมกับบุคคลโอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถิ่น 

10. ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ 
กาลเทศะ รวมทั้งใช้ประโยคส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การ 
นำเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

12. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 ช่วยให้ 

นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณบนหลักเหตุผลอย่าง
รอบด้านรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สื่อสาร นำเสนอ เลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้  
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่นในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 

  ล ั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ /  ธ ร ร ม ช า ต ิ ข อ ง ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้  
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคิด การสร้างแบบจำลองทาง 

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับจำนวนการดำเนินการของจำนวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และสถิติ ใช้การให้
เหตุผลที่สมเหตุสมผลเพื่อสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปที่นำไปสู่ทฤษฎี กฎ สูตร และนำไปใช้คณิตศาสตร์มี
ความถูกต้องเท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำไปใช้ประโยชน์ 
คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสารสื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ 

  จุดเน้นการพัฒนา 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ สำหรับนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 มีจุดเน้นในการพัฒนาดังนี้ 
จำนวนและการดำเนินการเน้นต่อยอดกระบวนการคิดจากช่วงช้ันท่ี 1 มาสู่การ 

เร ียนรู ้จำนวนนับและ การดำเนินการของจำนวนนับที ่มากกว่า 100,000 ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงจนเกิดการคิดที่ยืดหยุ่นและรอบคอบ จากนั้นขยายแนวคิดท้ัง
ด้านความรู้และทักษะต่าง ๆไปใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และ
การหารเศษส่วน ทศนิยมเช่ือมโยงกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิต แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง แก้ปัญหาด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือ
แตกต่างอย่างมุมาน ะแบบรูปและความสัมพันธ์เน้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของจำนวนและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ลักษณะของ 

แบบรูปโดยสังเกต ค้นหาความสัมพันธ์ สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การสร้าง 
แบบรูป สร้างสรรค์ผลงาน หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่าง 
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รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติเน้นการสร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปต่าง ๆ  
ด้วยตนเองโดยสำรวจ สังเกต วัด หรือสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายลักษณะและบอกส่วนต่าง ๆ สร้างข้อ
คาดการณ์ให้เหตุผล เสนอข้อโต้แย้ง โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ จนนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติ
ต่าง ๆ และแนวคิดหรือวิธีการหาความยาวรอบรูป พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่าง 

เวลาและระยะเวลาในช่วงช้ันนี้เป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากช่วงช้ันท่ี 1 เน้นการเช่ือมโยง 
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน ท่ีมีการแสดงเวลาเป็นช่ัวโมง 
นาที และวินาทีข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเน้นการใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อหาคำตอบจากปัญหาท่ีสนใจ 
ในโรงเรียนหรือชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานหรือซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ 
ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล รวมทั้งใช้ข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน เพื่ออธิบายสถานการณ์ คาดการณ์ 
หรือตัดสินใจ 

  การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ในช่วงช้ันท่ี 2 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จาก 

ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จะทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหาในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเองและผู้อื่น คิด
วิเคราะห์คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับ
สถานการณ์มีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ต่อยอดแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมถึงค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของปัญหาที่สนใจหรือ
สร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

  การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการอ่าน ฟัง เขียน พูด โดยใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดง 
จำนวนของสิ่งต่าง ๆ  จำนวนเงิน เวลา ตารางหรือแผนภูมิแสดงข้อมูลในบทความ รายงาน ข่าว ป้ายประกาศ 
หรือป้ายโฆษณา ฟังประกาศหรือโฆษณาจากส่ือต่าง ๆ นำเสนอผลงานอย่างเป็นลำดับข้ันตอน 

ศิลปะ สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น 
ออกแบบและประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ของเล่นของใช้ หรือแบบจำลองของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องส่วนของ
เส้นตรง เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน การวัด รูปเรขาคณิต มาตราส่วน ออกแบบจังหวะหรือทำนองเพลง ออกแบบ
ท่าการแสดง โดยใช้ความรู้เรื ่องแบบรูป รวมทั้งสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอแนวคิดหรือ
เรื่องราวของตนเองผ่านงานศิลปะ 
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สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
ออกแบบท่ากายบริหารหรือท่าเต้นประกอบเพลงโดยใช้ความรู้เรื่องแบบรูป กำหนดตารางการแข่งขัน บอกวัน
และเวลาในการแข่งขัน บอกระยะเวลาวิ่งหรือว่ายน้ำ อ่านกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
อ่านอุณหภูมิร่างกายจากเครื่องวัดอุณหภูมิ การอ่านฉลากโภชนาการ 

สังคมศึกษา สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดทำแผนภาพ 
ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามระยะเวลาหรือช่วงเวลา บอกพื้นที่ของจังหวัดตนเองหรือประเทศจาก
แผนที่ที ่มีมาตราส่วน วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้กระบวนการทางสถิติในการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย การลดการใช้พลาสติก 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วัดและบันทึกความยาว น้ำหนัก อุณหภูมิ ปริมาตรที่วัดได้  
เป็นทศนิยม วัดและบันทึกระยะเวลาเป็นนาที วินาที ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล ออกแบบและนำเสนอข้อมูล
ที่รวบรวมได้ด้วยตาราง แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม และกราฟเส้น อ่านและแปลความหมายข้อมูล 
เพื่อลงข้อสรุป อธิบายเหตุการณ์ ปรากฎการณ์ คาดการณ์ ตัดสินใจ 

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ เช่น สืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วย  
ในการคำนวณ การวัด หรือนำเสนอข้อมูล 

การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวทาง วางแผน และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ เ ช่น สำรวจตลาดและ 
วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณต้นทุน กำไร ขาดทุน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ในการประกอบการ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดต้นทุน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น มองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically) 
1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) 
จากประสบการณ์ของตนเองหรือแลกเปล่ียนกับผู้อื่น 
1.3 มีความกระตือรือร้นและมุมานะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. การสื่อสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 ส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจ โดยใช้ 
การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง 
รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่างระหว่างตนเอง 
กับผู้อื่นเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 แสดงวิธีคิด หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา 
เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการของตนเองอย่างเป็นระบบ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนแนวคิดหรือข้อคาดการณ์ 
ของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล ให้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical 
reasoning) โดยใช้ข้อเท็จจริง สมบัติต่าง ๆ หรือข้อสรุปท่ัวไป 
ทางคณิตศาสตร์ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ  สมรรถนะหลัก 
4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization and extension) 
4.1 สร้างข้อคาดการณ์ ผ่านการสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดข้ึน 
จากกรณีเฉพาะ โดยใช้มุมมองทางคณิตศาสตร์ ท้ังด้านความรู้ 
และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) เพื่อสร้างข้อสรุปท่ัวไป 
(generalization) 
4.2 ขยายแนวคิด (extension) โดยใช้ความรู้และวิธีการเรียนรู ้
(how to learn) ท่ีได้เรียนรู้มาก่อนเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5. การคิดสร้างสรรค์ 
  

5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย ละเอียดละออ แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  
5.2 ประยุกต์และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6. การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
6.1 ใช้และแบ่งปันส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแสดง
แนวคิดสร้างความเข้าใจ หรือแก้ปัญหา 
6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และรู้เท่าทัน 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้ 

ถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ เปรียบเทียบและ 

เรียงลำดับจำนวนนับเศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  

สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 
4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และ 

ทศนิยม สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว 
ยืดหยุ่น รอบคอบ และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด
ร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. ส่ือสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุมานะ และ 
กระตือรือร้น 

7. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นต้ังฉาก และ 
เส้นขนาน โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  
วงกลม และขยายแนวคิดเพื่อหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลมใน
สถานการณ์ต่าง ๆด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

9. ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้าง 
แบบจำลองของปริซึมพีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับการหา
ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และวงกลม  
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจาก
เดิมอย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

11. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม  
ได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ส่ือสารและใช้ข้อมูล
เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

12.ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
โรงเรียนและชุมชนอย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดภาษาหนึ่งและมี 

ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะสำคัญของผู้เร ียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแสดงออก การจัดการตนเอง การ
แสวงหาความรู้เชื ่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็น 

เครื่องมือสำหรับการส่ือสารสร้างความเข้าใจในความแตกต่างในด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้าใจอันดีกับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ ประโยคง่าย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องราว พร้อม 
ๆ กับแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนควรได้รับแรงเสริม  
และกำลังใจจากครูให้มีความกล้า รู้สึกสนุก มีความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษา เกิดความคุ้นเคย และความ
มั่นใจในการฝึกสนทนา โต้ตอบ และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน 

 จุดเน้นการพัฒนา (ช่วงช้ันท่ี 2) 
ในช่วงชั ้นที ่  2 ภาษาอังกฤษมุ ่งเน ้นการติดต ่อส ื ่อสารในแง ่ม ุม/ ม ิต ิต ่าง ๆ ได้แก่  
1) สามารถสนทนา สอบถาม โต้ตอบกับบุคคลอื่น เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน หรือส่ิงท่ีสนใจ  

ด้วยวลีประโยคพื้นฐานและบทสนทนาส้ัน ๆ ได้ 
2) เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผู้พูด/ คู่สนทนา โดยใช้สำนวนท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวันได้ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัย 
3) สามารถบรรยายข้อมูล และลักษณะเบ้ืองต้นเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ และสถานท่ีต่าง ๆ  

รอบตัวโดยใช้วลี ประโยค คำกริยาพื้นฐานและคำคุณศัพท์ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
4) สามารถเขียนคำ วลี หรือประโยค จากรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือจินตนาการของตนเองได้ 
5) สามารถบอกใจความสำคัญจากการอ่านและการฟังวลีประโยคบทสนทนา หรือบทความ 

ส้ัน ๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
* หมายเหตุ ได้ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็นพื้นฐาน เพื่อความชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครูวิเคราะห์ได้ง่ายข้ึน สอดคล้องกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR และ FRELE-TH 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ฟัง พูดเพื่อการสื่อสาร 
1.1 ฟังและพูดคำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 
1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียน 
และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้คำ และวลีท่ีส้ันและง่าย ได้อย่าง 
ถูกต้องและมั่นใจ 
1.3 สนทนา โต้ตอบและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมูล ส่ือ
ความหมายความรู้สึก อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

1. การจัดการตนเอง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
  

2.1 อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากบทสนทนา นิทาน 
เรื่องราว และบทความส้ัน ๆ ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้ 
2.2 อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา 
นิทาน เรื่องราว และบทความส้ัน ๆ ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. เขียนเพือ่แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึก 
3.1 เขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2 เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ข่าว เหตุการณ์  
ปัจจุบัน และประเด็นต่าง ๆ ท่ีสนใจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
4. ใช้ภาษาเพือ่การเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4.1 ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่าง 
เหมาะสม 
4.2 ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับผู้อื่น 
4.3 สร้างช้ินงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์จากการฟัง ดูหรืออ่าน 
ข้อมูล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว และสามารถนำเสนอ 
ในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปล่ียน ยอมรับ 
และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีหลากหลาย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว  

บุคคลโรงเรียน และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
2. ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมูล รวมทั้งการส่ือความหมาย  

ความรู้สึก อารมณ์ต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
3. อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
4. อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ และรายละเอียดท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
5. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม 
7. สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปล่ียนความรู้ในการทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่น 
9. แสวงหาความรู้และสร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบท่ี 

หลากหลายจากการฟัง ดูหรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง 
10. ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปล่ียนยอมรับ และเข้าใจความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
เด็กประถมศึกษาในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นช่วงวัยที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ แต่จะเป็นการคิดใน 

เชิงรูปธรรม เด็กมีความสนใจเรียนรู้จากของจริง พัฒนาการด้านสุนทรียะอยู่ในขั้นความสนใจสื่อที่เป็นจริง  
การพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะให้กับเด็กในช่วงช้ันนี้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองท้ังสองซีก 

สมองซีกซ้ายรับรู้ภาษา ตรรกะ คำนวณ คณิตศาสตร์ เป็นสมองท่ีทำหน้าท่ีด้านการคิด 
วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล สมองซีกขวารับรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบองค์รวม 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพจากสมองท้ังสองซีก จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะของเด็กและส่งเสริม
ความสามารถในการคิดขั้นสูงการเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์ ควรส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาการทำงานของ 
สมองผ่านกระบวนการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและใจ เพื่อให้เกิดการซึมซับ ประสบการณ์สุนทรียะโดย
กระบวนการดังกล่าว ผ่านการสังเกตธรรมชาติ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ี
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเด็ก ด้วยการลงมือปฏิบัติการจริงด้วยตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ  (ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศิลป์) ที่มีความท้าทาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วย
ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเข้าใจตนเอง การจัดการตนเอง มีวินัยในการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ
ทักษะการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์จะเน้นการเรียนรู้ท้ังจาก 
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงได้ชมงาน ได้ฟัง ได้ดู งานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินต่าง ๆ รวมทั้งศิลปินท้องถิ่น โดยการได้
สัมผัสวัตถุ หรือการชมการแสดงต่าง ๆ ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย หรือจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเกิดประสบกาณ์สุนทรียะโดยการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เกิดการคิดแก้ปัญหา หรือประดิษฐ์
คิดค้น วัสดุ วิธี การในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เด็กกระทำด้วยตนเองได้ และมีความสามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก จะก่อให้เกิดความซึมซับในการเรียนรู้ เกิดความซาบซึ้งในศิลปะ ตะหนักถึง
ความสำคัญและเห็นคุณค่าของศิลปะ จิตสำนึกสาธารณะและส่งเสริมสมรรถนะด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมการทำงานเป็นทีม ความเป็นพลเมืองและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญาท่ีให้ความสำคัญกับการ 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์) การบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือการบูรณาการศิลปะแต่ละแขนงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียะควบคู่ไปกับ 
การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างการท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มี 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ประสานงานกันได้อย่างมีความสมดุลและใช้ในการทำงานได้ดี  
เป็นช่วงวัยที่เด็กให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อน อาจมีการแยกกลุ่ม ชาย-หญิง เพราะเด็ก ชาย-หญิง มีความสนใจ 
ต่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้จึงควรเน้นการทำงานร่วมกัน และให้ความสำคัญ 
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงสไตล์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เด็กวัยนี้ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย  
แปลกใหม่และเรียนรู้ในเรื่องท่ีตน และกลุ่มเพื่อนให้ความสนใจ มีความสามารถในการสังเกตรายละเอียดมาก
ขึ้น มีความสนใจในการสร้างสรรค์ศิลปะที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ  
วิถีชีวิตประจำวันรอบตัว หรือประสบการณ์จริงในชีวิตผสมผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 จุดเน้นการพัฒนา 
ด้านที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเจตคติ และการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ  

ได้แก่ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม ค่านิยม การชื่นชมและความซาบซึ้งในศิลปะ 
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นการสร้างประสบการณ์สุนทรียะทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้สัมผัส
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมและผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) พร้อมท้ังฝึกฝนกระบวนการทางศิลปะ 
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อการสะท้อนย้อนมองถึงสภาวะจิต และกาย เพื่อสร้างความ
พร้อมและพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ และการใช้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดความมุ่งมั ่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นักเรียนไม่เพียงมีความรู้ และทักษะทางด้านศิลปะเท่านั้น  
แต่ควรได้รับการพัฒนาถึงระดับที่เกิดความตระหนักรู ้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ร่วมกันรักษางาน  
วัฒนธรรมทางศิลปะของไทย ของชุมชนให้คงดำรงอยู่อย่ างมีบทบาทต่อไปในสังคม ควรฝึกให้นักเรียน 
กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบและกลวิธีทางศิลปะที่หลากหลาย ฝึกการรับฟัง  
ความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนางานศิลปะของตนเอง เพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับ 
ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น รวมถึงส่ิงท่ีผู้อื่นเห็นและรับรู้ 

ด้านที่ 2 การบูรณาการความรู้และทักษะทางศิลปะ ท้ังการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทาง 
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) การบูรณาการศิลปะกับศาสตร์อื่น ๆ การบูรณาการศิลปะแต่ละแขนงกับ
บริบททางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นและการบูรณาการระหว่าง 
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ศิลปะไทยกับศิลปะสากล เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานทางความคิดใหม่  
กระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ก่อให้เกิดผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ หรือเป็นการสร้างสรรค์ที ่ตระหนักถึง  
ความสำคัญของดุลยภาพในการอนุรักษ์และการพัฒนารูปแบบศิลปะของไทยในกระแสสากล โดยคำนึงถึง  
รากฐานหรือสาระสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างความตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 

การจัดกิจกรรมเน้นการรับรู้จากส่ิงท่ีเป็นจริง หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีมีความท้าทายการ 
คิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ วิธีการที่หลากหลายด้วยการลงมือทำจริงของนักเรียนเอง หรือ  
การทำงานร่วมกับผู้อื ่น สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กวัยนี้ที ่ชอบความท้าทาย เป็นวั ยที่มุ ่งสร้าง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มท่ีมีความสนใจคล้าย ๆ กัน การจัดกิจกรรมบูรณาการจึงส่งเสริมสมรรถนะของ 
ผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงาม 

ของสรรพส่ิงรอบตัว เกิดความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและทำงานอย่างมีศิลปะ สามารถแสดงความคิดเห็ น 
ในการวิเคราะห์ผลงานท่ีตนฝึกฝน ผลงานของเพื่อน สร้างสัมพันธ์กับศิลปิน เปิดกว้างสู่งานของผู้อื่น 

ระดับชุมชนและสังคม รู้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้าง แรงบันดาลใจ แรง 
ศรัทธาเสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสรา้ง
งานศิลปะสาธารณะกุศล ศิลปะเพื่อชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี ในวาระหรือเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ 
และใช้เป็ส่ือนำเสนอการแก้ไขปัญหาของสังคม 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ ภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ เป็นส่ือประกอบท่ีเกื้อกูลกัน การฝึก 
ทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงช้ันท่ี 2 ผ่านการแสดงออกด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร อาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานแห่งจินตนาการ จากการกระทำที่แสดงโดยภาพวาด บทละคร ลำดับเรื ่องในภาพยนตร์ บทเพลง
บรรเลงท่ีคัดย่อมา ท่าเต้น-การฝึกให้เล่าเรื่อง (เป็นกลุ่มหรือใช้บันทึกดิจิทัล) สร้างการกระทำหรือสถานการณ์
ใหม่ในรูปแบบที่ออกแบบท่าเต้นการพูด การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ ฝึกฝนการออกเสียงที่ชัดเจน 
มีจังหวะ มีลีลา มีท่วงทำนอง เป็นการเรียนท่ีมีความรื่นรมย์ ล่ืนไหล มีความสุข และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมายและความเป็นจริงมากขึ้น 
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สังคมศึกษา เป็นส่ือในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ ความผูกพันของคนในสังคม  
มรดกภูมิปัญญาของชาติในระดับพื้นถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปะผสมผสาน  
การแสดงออกทางศิลปะทั้งหมด ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งระดับปัญญาชนผู้รู้ ้และประชาชนระดับกว้างและ
ชุมชนเป็นเส้นทางบ่มเพาะวัฒนธรรมทางศิลปะให้แก่นักเรียน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างได้สัมผัสผลงาน
ศิลปะและการได้รับองค์ความรู้โดยไม่หยุดอยู่ท่ีขอบเขตตามจารีตของวิจิตรศิลป์ ดนตรี ขับร้อง การละคร การ
เต้นรำวรรณกรรมและภาพยนตร์ เพื่อการสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ท่ีเรียนรู้ตามความนิยมหรือ
แบบประเพณีด้ังเดิม ให้อุดมด้วยการฝึกฝนทางศิลปะทุกแขนง ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ 
ถ่ายทอดจินตนาการออกมาด้วยงานศิลปะเพื่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โลกและระบบ 
ธรรมชาติ 

คณิตศาสตร์ จากพื้นฐานท่ีได้จากช่วงช้ันท่ี 1 ในเรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง ปริมาณหรือขนาด 
ความหนาบาง พื้นที่ พื ้นผิว แผนภูมิ และสีอ่อนแก่ การจำแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะ  
ด้วยเส้นและรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต และการประกอบลายศิลปะไทย อย่างสมมาตร สมดุลในลายแม่บท  
ท้ังแบบสมบูรณ์และแบบแตกลายหรือขยายอย่างมี Pattern การจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและ 
ที่ว่าง (Solid and Void) ทั้งบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที ช่วงชั้นที่ 2 ขยายทักษะและแนวคิด 
(พื้นท่ี มุมมอง สัดส่วน การวัด ฯลฯ) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีพัฒนาขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วม 
ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ท่ีช่วยให้เด็กรู้จักและเข้าใจสรรพส่ิงในธรรมชาติด้วยการสัมผัสและ 
มีประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ต้ังคำถามเพื่อการสืบค้นท่ีมาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
รู้ถึงท่ีมาของวัสดุสำคัญท่ีใช้สร้างช้ินงานศิลปะ การสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และผลการทดลอง 
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติท่ีนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก 
เกี่ยวกับสีและคุณภาพทางกายภาพของวัสดุของสี (เม็ดสี สาร สารยึดเกาะ สารท่ีทำให้แห้งเร็ว (siccative) 
ฯลฯ) ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ (การทำแบบใส ๆ การเคลือบฝีแปรงแบบหนา การเคลือบทำให้แข็ง ระยะใช้
วิธีฉีดพ่น…) รองรับ ผสมกับส่ืออื่น ๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสาทสัมผัสมิติของสี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ (รูปแบบ พื้นผิว ขอบเขตสภาพแวดล้อม) และคุณภาพ (เฉดสีความเข้มข้น เฉดสี 
แสง ฯลฯ) สีและเสียงเป็นวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านการคำนวณมาต้ังแต่อดีต จนกลายเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
เป็นหลักการให้ยึดถือ ซึ่งวิทยาศาสตร์และศิลปะได้ผสมกันอย่างกลมกลืน งานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ถูก
นำไปใช้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ก่อให้เกิดสรรพวิชาใหม่ในปัจจุบัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ  สมรรถนะหลัก 
1. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง 
1.1 รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึง 
ผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะจากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม 
การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 
1.2 ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต 
เห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท 
สัมผัส (กาย - ใจ - มือ - ตา - หู ) กับธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ 
ให้เหมาะสมกับวัย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. สร้างและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ โดยเข้าใจธรรมชาติ และ 
เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
2.1 รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง 
พื้นผิว สี แสงเงา และมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอด 
ใช้ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจธรรมชาติ 
เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
2.2 เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกตผลท่ีเกิด 
จากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทักษะทางศิลปะให้เหมาะสม 
ตามคุณลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนองานศิลปะ 
ให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 
2.3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเอง 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและผู้อื่น โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
3. ดนตรีวิจักขณ์ (Music Appreciation) ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามจังหวะและเสียงดนตรี 
3.1 อ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตเบื้องต้นของดนตรีไทย 
และดนตรีสากล 
3.2 จำแนกแนวเพลงต่าง ๆ จากการฟัง และเปรียบเทียบประเภทของ 
เครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
3.3 ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือ 
เพลงสากลในแนวดนตรีต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ ทำนองของเพลง 
ตรงตามระดับเสียง และส่ืออารมณ์ของบทเพลง 
3.4 ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรี 
สากล และนำเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสาน 
เป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
3.5 แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟัง 
การขับร้อง และการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
4.1 สืบค้น อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของการละเล่น 
ของไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน 
4.2 เปรียบเทียบ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ในการส่ือความหมาย 
การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างถูกต้อง 
4.3 แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังเด่ียวและกลุ่ม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการแสดง ระบำ รำ ฟ้อน 
ละครส้ัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
5. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ
วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน และในท้องถ่ิน 
5.1 เข้าใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ท่ีมาของงานศิลปะ 
ในท้องถิ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น 
และเช่ือมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ 
5.2 รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ 
เกี่ยวกับศิลปะ ของตนเองและผู้อื่น ผ่อนคลายบำบัด และมีความสุข 
ในการทำงานศิลปะ 
5.3 แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น 
หรืองานท่ีทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ วิจารณ์อย่างสุภาพ 
มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน 
ของตนให้สมบูรณ์ 
5.4 เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงาน 
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ 

ผลงานศิลปะ อธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) มีสมาธิและมีความต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ  
สะท้อนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงา นทัศนศิลป์  
ได้อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  
ให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ขับร้องและบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและส่ืออารมณ์ของบทเพลงได้อย่างถูกต้อง  
ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือนและ
แตกต่างของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 

4. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ  
ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่าน
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและ  
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

5. สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของ 
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์ 
ในการสื ่อความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื ้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร ่วมสมัยใน รูปแบบต่าง ๆ 
ทั ้งเดี ่ยวและกลุ ่ม อย่างมั ่นใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื ่อนไหว  
ในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และช่ืนชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดง 
อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความ
มั่นใจวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นส่ือ 
แสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ชุมชนท้องถิ่น 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท้ังกายและจิตท่ีดีซึ่งมี 

ความสำคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องมีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย ทำให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะในการใช้ชีวิต ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

  ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
สุขศึกษา มุ่งเน้นการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิดการปฏิบัติทาง จนเป็นนิสัย มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อันจะนำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
เพื่อการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 

พลศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีต้องควบคุมร่างกายและจิตใจในการทำ 
กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี มี
ระเบียบ วินัย อดทน สร้างสรรค์ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

จุดเน้นการพัฒนา 
การพัฒนาผู้เรียนในช่วงช้ันท่ี 2 นี้ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาพและ 

ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬา ตามกฎ กติกาและข้อตกลง  
อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้าง
และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นได้ 

เป้าหมายสำคัญดังกล่าว ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ 3 สมรรถนะซึ่งมีความสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6 สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 2 จำนวน 8 ข้อ 
สำหรับนำไปกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะเฉพาะด้วย โดยจัดกิจกรรม ประสบการณ์ หรือสถานการณ์จากเรื่องราวใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว 
จากง่ายไปยาก ตามพัฒนาการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงชั้นที่ 2 จากผลลัพธ์การเรียนรู้
ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น เป็นการจัดประสบการณ์ให้ 
ผู ้เร ียนได้ดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ สามารถดูแลสุขภาพทางเพศ 
ตามช่วงวัยได้ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้กับ
อื ่นทั ้งกายและวาจา หลีกเลี ่ยงและปฏิเสธอย่างรู ้ทันในสถานการณ์ท่ี ไม่ ปลอดภัยและไม่เหมาะสม 
รวมทั้งหลีกเล่ียงบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อม ท่ีจะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด 
การติดเกมและการพนัน ตลอดจนชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น โดยรู้ทันส่ือ 
และระวังอันตรายจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก  
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และการใช้ความรุนแรงทางออนไลน์ ตลอดจนสามารถป้องกันและหลีกเลี ่ยงโรคและอุบัติเหตุที ่พบบ่อย  
ในชีวิตประจำวันได้ บอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม โดยรับรู ้และ  

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ด้านการดูแล รักษาสุขภาพร่างกาย การป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล 
เพื่อการดูแลสุขภาพท่ีดี 

การเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและ 
ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
และมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ท้ังแบบอยู่กับท่ี แบบเคล่ือนท่ี และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง ความสมดุลของร่างกายอย่างมีสติ สม่ำเสมอ  
และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมท่ีตนเองชอบ 
อย่างมีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่นและ 
ผู ้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและก ีฬา  
มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ ง กลวิธี 
การเล่นของทีมเพื่อปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 

การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเป็น 
การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้จักมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น นำไปสู่การควบคุมตนเอง 
ให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจ  
ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่าง 
ระหว่างของบุคคล 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย จนเกิดสมรรถนะ ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการนำไปใช้  
ในชีวิตจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบั ติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตนเอง  
กับเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบอกเหตุและผลของการรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การออก  
กำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต การ
วางแผนดูแล สุขภาพของตนเองและผู้อื่น อภิปรายสะท้อนความรู้สึกของตนเองเมื่อถูกสัมผัสร่างกาย เล่าเรื่อง
สถานการณ์หรือเหตุการณ์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ฝึกทักษะการปฏิเสธ
และทักษะการส่ือสารให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงสารเสพติด การติดเกมและการพนัน วางแผนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน 
หลีกเลี่ยงและรักษาสุขภาพ สามารถปฐมพยาบาลตนเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และปฐมพยาบาลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ตัดสินใจใช้ยาสามัญประจำบ้านที่ ถูกต้องตามอาการ  
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และการเจ็บป่วย จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและ  
ร่วมกับผู้อื่น สามารถออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคล คู่ และทีม ที่ตนเอง
ชอบอย่างมีความสามารถ จัดสถานการณ์ที่ท้าทายให้นักเรียนได้ทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน มีโอกาส 
ให้ทำงานกับเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนในระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เป็นสถานการณ์ ที่เน้นให้นักเรียน  
ได้ทำความรู้จักกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย เพื่อฝึกการสร้างสัมพันธภาพ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ของผู้เรียน ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน รวมถึงการติดตาม 
ความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น ๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ จัดสถานการณ์โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราวการเล่นเกม การละเล่น 

พื้นเมืองการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล 
การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวจากกิจกรรม 

คณิตศาสตร์ นับจำนวนท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การอ่านข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความ 
เข้าใจเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคำนวณผ่านการเล่นเกม การเล่นกีฬา การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามรูปแบบและทิศทางต่าง ๆ 

ศิลปะ ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่ือความหมายของเรื่องราว สะท้อน 
ความคิดและความรู้สึกในหัวข้อท่ีนำเสนอ 

สังคมศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถปฏิบัติ 
ตนตามข้อตกลง ระเบียบ กฎกติกา มารยาท หลักเกณฑ์ของสังคม ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ 
ในการทำงานเป็นทีมผ่านการเล่น การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ จัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์จริง 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากมลพิษ 
ทางดิน น้ำ อากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ  สมรรถนะหลัก 

1. การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 

1.1 ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกาย และสุขภาพของตนเอง 
ให้ทำงานตามปกติ 
1.2 ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช้ 
สารเสพติด 
1.3 ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัย 
1.4 ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย 
1.5 ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจาก 
การเจ็บป่วย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. การเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

 

2.1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน 
2.2 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน 
2.3 ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
2.4 ความสามารถในการออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬา อย่าง 
สร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง กับผู้อื่นสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

 

3.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง 
3.2 ความสามารถในการปรับอารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความ
สมดุล 
3.3 ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ โดยวิเคราะห์เหตุและผลของ 

การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและ
การนอนหลับที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสรา้ง
เสริมสุขภาพข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
และเลือกใช้อย่างมีเหตุผล 

2. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่ 
แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้อื ่น ทั้งกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายที่เกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงอันอาจนำไปสู่ปัญหาทางเพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา รู้ทันสื่อ และระวังอันตรายจาก
บุคคลที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ความรุนแรง 
ทางออนไลน์ โดยหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู ้ใหญ่ที ่ไว ้ใจหรือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หลีกเล่ียงและปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม 

3. หลีกเล่ียงบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อม ท่ีจะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่  
สุรา สารเสพติดการติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจผลเสียท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตลอดจนชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 

4. ป้องกันและหลีกเล่ียงโรคและอุบัติเหตุท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความ 
ช่วยเหลือบอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวมโดย รับรู้และแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกันโรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพท่ีดี 

5. เคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ท้ัง 
แบบอยู่กับท่ีแบบเคล่ือนท่ี และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ผ่านการฝึกทักษะการเคล่ือนไหวเรื่องการรับแรง การ
ใช้แรงความสมดุลของร่างกายอย่างมีสติ สม่ำเสมอ และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  โดยเห็น
คุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง 

6. ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ท่ีตนเองชอบ 
และมีความสามารถโดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่นและ
ผู้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา มีความ
สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่นของทีม
เพื่อปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 
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7. มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้านอารมณ์และความรู้สึก 
ของตนเอง รู้สาเหตุของความเครียด นำไปสู่การควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 

8. สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ 
ชีวิตประจำวันแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของบุคคล 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาเป็นศาสตร์บูรณาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาสำคัญ 

คือประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ สังคมศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองที่มีลักษณะหลายระดับ ประกอบด้วยการ เป็นพลเมืองของ
ท้องถิ่นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมุมมอง
หลากหลายและมีมโนทัศน์สำคัญสำหรับใช้ทำความเข้าใจโลกและชีวิตท่ีกว้างขวาง เป็นผู้มีความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ 7 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือในชีวิตประจำวันอย่าง 

มีสติปัญญา สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
2. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย  

รับผิดชอบและรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ  
เลือกใช้และแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสร้างสรรค์
ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

4. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคท่ีตนอาศัย
อยู่ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบติัตนตามบทบาทหน้าท่ี วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ  
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู ้อื ่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี ่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถี
ประชาธิปไตยเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

6. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล   
อย่างเหมาะสม ประเมินความน่าเชื ่อถือและผลกระทบจากการใช้สื ่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน 
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7. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนและ 
ชุมชน กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลง
ข้อสรุป และสะท้อนการแก้ปัญหา 

สมรรถนะเฉพาะท้ัง 7 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6  
สมรรถนะและบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ัน 10 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงช้ันนี้ ผลลัพธ์    การ
เรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 2 ท้ัง 10 ข้อ ดังกล่าว นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โดยต้อง
คำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี
แล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ว่าด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อทำความเข้าใจตนเองและสังคม  

โดยการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือด้วยสำนึกที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝัง 
การพัฒนาระบบความคิด พิจารณา ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจทำส่ิงใด ๆ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจดีท่ีส่งผลต่อการคิดดี 
พูดดี และทำแต่ส่ิงท่ีดี อันเป็นประโยชน์และสร้างสันติสุขท้ังต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม หาคำตอบเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้เข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่ อนำมาเสริมสรา้ง
ความเข้าใจ 

ในสังคมปัจจุบันที่มีรากประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
อันส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี 
และสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและส่ิงแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 

การออกแบบกรอบคิดหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สอดรับกับกรอบคิดของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 การดำเนินการเรียนรู้ให้ไปถึงสมรรถนะทั้ง 6 ประการ ได้นั้น ต้องอาศัยการปฏิบัติทั้งกายภาวนา ศีล
ภาวนาจิตภาวนา ปัญญาภาวนา ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดศีลธรรมไปสู่ชีวิตตามทฤษฎีและหลักการในการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

การปฏิรูปการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นการศึกษาถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการอยู่ 
ร่วมกันในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองของชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และของโลกซึ ่งร ่วมสร้างประวัติศาสตร ์ ให้เกิดความมั ่นคงทางสังคมโดยมีศีลธรรมตามที ่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นเป็นฐาน (ตามมาตรา 67 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นพลเมืองดี 
สำหรับช่วงช้ันท่ี 2 ได้จัดผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ัน เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 
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ศาสนธรรมนำทางชีวิต เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ มีสติ สมาธิในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน ใช้สติปัญญาใน
การช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง 
 การวางแผนการเงินและการใช้ทรัพยากร เป็นการบูรณาการให้นักเรียนได้วางแผนการใช้
จ่ายของตนเองและครอบครัว ลดค่าใช้จ่าย รู ้เท่าทันโฆษณา ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 
วางแผนและกำหนดการใช้ทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียนอย่างคำนึงถึงหลักพอเพียง และความยั่งยืน 
 ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้ค้นหา เชื ่อมโยงหลักฐาน 
ตีความและนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของครอบครัว ชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นที่มี
บริบทแตกต่างกันไป ศึกษาการเกิดขึ้นของรัฐโบราณ ศึกษาประวัติศาสตร์สังคม ผู้คน และดินแดนต่าง ๆ  
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และประเทศชาติ 
 รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม เป็นการบูรณาการให้ผู้เรียนตระหนักและเท่าทัน
ความคิดของตนเอง ท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ือและค่านิยมของสังคม เท่าทันส่ือโฆษณา มีวิจารณญาณในการเลือก 
สร้างและส่งต่อส่ือสารสนเทศ ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อนำเสนอความคิดหรือผลปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่างได้ 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง จากการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏบิัติ
ตนให้สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข 
 จากการพัฒนาคุณสมบัติการเป็น “นักประวัติศาสตร์ท่ีดี กล่าวคือ รู้จักสังเกต ไต่ถาม จดจำ
และนำสิ่งที่ศึกษาจดจำมาได้ มาวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องต่อไป”  (หนังสือสายธารประวัติวิทยา, สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ฝึกฝนใช้กระบวนการสืบค้นเรื ่องราวในอดีตของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และ  
พระมหากษัตริย์ ทำให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูล  
ที่น่าเชื่อถือ อาศัยการคิดขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เรียนสามารถ  
นำไปใช้ในการทำความเข้าใจและค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนเองอยากหาคำตอบ 
 จากการฝึกฝนให้ผู ้เร ียนสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นอย่างสันติสุข ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคล เข้าใจการอยู่ร่วมกันตามกฎ กติกา และข้อตกลง 
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันดูแลรักษา นำไปสู่การทำตนให้เป็น
ประโยชน์ ร่วมรับรู ้และแก้ปัญหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื ่น และไม่ส่งผลเสียต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากการฝึกฝนเรื่องการออม การวางแผนและใช้เงิน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ ตระหนักถึง  
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้เงินและใช้ทรัพยากรของตนเอง ช่วยลดปัญหาทางการเงินและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้ 
คุณค่า ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังในระดับตนเอง และครอบครัว 
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 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ สามารถจัดสถานการณ์จากการฟัง การอ่านวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก นิทาน ตำนาน เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลสำคัญในอดีตที ่หลากหลาย ซึ ่งมีรากฐานมาจาก  
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงประเพณีท่ีดีงาม โดยใช้คำศัพท์และเรื่องราว 
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและวิถีชีวิตในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พัฒนาความสามารถในการอ่าน  
การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูล การบันทึกและสรุปข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาเพื่อการนำเสนอเรื่องราวท่ีตน 
สนใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะการอ่านและแปลข้อมูลจากสถิติอย่างง่ายเพื่อทำความเข้าใจ 
เรื่องราวรอบตัว สามารถบูรณาการร่วมกันในเรื่องการคำนวณเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากร  
ให้คุ้มค่า และบูรณาการในเรื่องการอ่านปฏิทินและการคำนวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 ศิลปะ สามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สื่อเรื่องราวที่มีความหมายและมี
คุณค่าต่อความคิด ความสนใจ และความรู้สึกจากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้การส่ือสาร 
มีความชัดเจน และน่าสนใจมากขึ้น 
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพจิต 
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างรู้เท่าทัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก  
ความสามัคคีรู ้จักให้อภัย ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการร่วม กัน  
แก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการในประเด็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รับรู้และเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในห่วงโซ่ท่ีเกื้อกูลกัน เพื่อ
การปฏิบัติตนให้เหมาะสม อนุรักษ์ธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน่ที่ตนนับถือในชีวิตประจำวันอย่างมี
สติปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
1.1 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์ 
และความรู้สึกของตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทาง 
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
1.2 ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
1.3 ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง 
หมู่คณะ และสังคมอย่างมีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
1.4 อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักช่ืนชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น 
ใช้หลักสันติวิธีในการส่ือสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
1.5 ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและใช้เทคโนโลยี ให้เกิด 
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย รับผิดชอบ 
และรู้เท่าทัน เพือ่นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง 
ระดับโรงเรียนและชุมชน 
2.1 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมี
วินัยช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา 
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภค 
ในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผน 
การออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 
2.2 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรของครอบครัว 
และโรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึง 
ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง และส่วนรวม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ เลือกใช้และ 
แปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเร่ืองราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินไทยและสถาบันหลักของชาติ 
และสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพ 
ในความแตกต่างหลากหลาย 
3.1 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล 
จับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่ 
และประเทศ พัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทยนำเสนอ
เรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในวิตประจำ
วันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบัน และ
ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
3.2 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยใน
ภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน เคารพความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

4. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาค 
ที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพนัธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
4.1 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัด ภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพล
ของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่ายภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม ด้วยความเข้าใจอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต 
4.2 ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัย
พิบัติ มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและรับมือกับภัยพิบัติ
ในชุมชนโดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผลท่ีเลือกแนวทางนั้น ด้วย
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัดภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่และประเทศไทย 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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5. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ ปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพของตนเองและผูอ้ื่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เก่ียวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถี 
ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 
5.1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และ 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ช่ืนชม
การทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนร่วมกันหาทาง
ออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันและ
ยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน 
5.2 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต 
5.3 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย 
ของบุคคล ไม่กล่ันแกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ 
ทางสังคม (Social bullying) 
5.4 ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ 
ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 
5.5 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และ 
สัญลักษณ์ของชาติไทย และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึก
ว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
6. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
ประเมินความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
6.1 รู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล ท่ีมีต่อการหล่อหลอมค่านิยม 
ให้แก่สังคม และส่งผลต่อการปฏิบัติตนของตนเอง 
6.2 รับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในการใช้ส่ือ สารเทศและ 
ดิจิทัล 
6.3 ประเมินความน่าเช่ือถือ คาดการณ์ผลกระทบท่ีตามมาจากการใช้ส่ือ 
สารสนเทศ และเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

7. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและชุมชน 
กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เก่ียวข้อง ตัดสินใจ 
ลงข้อสรุป และสะท้อนการแก้ปัญหา 
7.1 ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท้ังแหล่งข้อมูล เจ้าของแหล่งข่าว 
เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศ 
ไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
7.3 จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการเปล่ียนแปลง 
เพื่อออกแบบและวางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แล้วสะท้อน 
ผลการทำงาน 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเองโดยการ

พัฒนากายวาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติ
ตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

2. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และสังคม 
ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการส่ือสาร 
การทำงานและอยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื ้นฐานของหลักธรรม  
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาที ่ตนนับถือ รวมทั ้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและใช้ 
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

3. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา สื่อและสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออม
เงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง และ  
ส่วนรวม 

5. สืบค้นคำตอบของเรื ่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ ลำดับ
เหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยู่และประเทศ นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธ ีการ 
ที่หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและ  
ความเป็นไทย แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบัน  
ที่มีผลต่ออนาคต และการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย 
ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย 

6. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากการอ่านเรื่อง ดูภาพ หรือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับบุคคล และส่ือสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่างหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ตั ้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีว ิตที ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน  
โดยร่วมกันกำหนดแนวทาง วางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดี  
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และผลเสียที่เกิดขึ ้นต่อตนเองและผู้อื ่น ที่แสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการ  
ดำเนินชีวิต 

8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปกป้อง
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา 
และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื ่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่น 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม
โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

9. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เพื่อ
รับมือป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและ
ยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ชุมชนตามกำลังของตน 

10. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้สื ่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง
เหมาะสมประเมินความน่าเช่ือถือและผลกระทบจากการใช้ส่ือสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการเป็นสมรรถนะท่ีต้องได้รับการสร้างเสริมและ    

ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพด้วยความมั่นใจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มีสรรมถนะเฉพาะ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน รวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความ 

รับผิดชอบและกระตือรือร้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก  
2) ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานท่ีแปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเอง 

หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน  

3) ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือสร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐาน การเป็นผู้ประกอบการท่ี
ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ  

4) ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง เหมาะสมกับ 
สถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม  

สมรรถนะเฉพาะท้ัง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักท้ัง 6  
สมรรถนะ และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 3 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของช่วงชั้นนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ทั้ง 3 ข้อ เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ต้องคำนึงถึงการ 
บูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปีนำไปสู่การ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความ 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องเช่ือมโยงจากการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงช้ันท่ี 1 ท่ี
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะเฉพาะของการจัดการในครัวเรือนและการ 
ประกอบการจากการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การลงมือทำด้วยตนเองและการสะท้อนผลการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินตนเอง รวมทั้งผลงานอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบไปพร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานบ้าน การทำงาน และการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะทางสังคม 
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จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการพัฒนาสมรรถนะผ่าน 

การเรียนรู้หลักการ ขั้นตอน การฝึกปฏิบัติ การลงมือทำทั้งการทำงานบ้าน การทำงาน และการประกอบการ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

การจัดการเรียนรู้ในช่วงช้ันท่ี 2 ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ท่ีเพิ่มเติมและเข้มข้นมาก 
ยิ่งขึ้นต่อเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในช่วงช้ันท่ี 1 โดยในช่วงช้ันนี้ ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งผู ้เรียนยังสามารถบอกความสนใจของตนเองได้ ครูจึงควรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนท้ังในส่วนขององค์ความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตรและตามความสนใจ เน้นการลงมือทำ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอด 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ความรู้ ความเข้าใจ และการมีทักษะการจัดการในครัวเรือนและผู้ประกอบการในช่วงช้ันนี้ 

เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ครอบครัว และผู้อื่น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้และประยุกต์ใช้ในการดูแลทำงาน
บ้าน การทำงาน และการประกอบการ ได้อย่างถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงกับบริบท สถานการณ์และการ
นำไปใช้ในชีวิตจริง โดยผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาหรือฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องแคล่ว 
มั่นใจในการทำงาน ต่อยอดสร้างส่ิงต่าง ๆตามความสนใจและเกิดประโยชน์ 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการในช่วงช้ันท่ี 2 นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 

ผ่านการรับ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติในและนอกห้องเรียน เพื่อให้  
สามารถทำงานบ้าน ทำงานต่าง ๆ และการประกอบการได้ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้การจัดการ  
ในครัวเรือนและการประกอบการ นอกจากจัดให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและบริบทความพร้อม  
ต่าง ๆ แล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น 

กิจกรรมแนะแนว การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จักอาชีพท่ีหลากหลาย ท้ังอาชีพในท้องถิ่น 
อาชีพต่าง ๆ และอาชีพที่สนใจ การสำรวจความสนใจในอาชีพในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดคุยสนทนา  
การแลกเปล่ียน การทำแบบวัดแววความสนใจในอาชีพ และสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน 

คณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กำไร ขาดทุน ร้อยละ 
การช่ัง ตวง วัดสารในชีวิตประจำวัน 

ภาษาไทย ใช้ภาษาในการส่ือสารเพื่อนำเสนอสินค้าอย่างหลากหลาย ท้ังการพูดและการ 
เขียนการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ขาย การติดต่อขอยืม
วัสดุ 
 
 
 



111 
 

ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ข้อความบนฉลากแนะนำผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใช้อุปกรณ์ การส่ือสาร 
ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การดูแลตนเองและผู้อื่น 
เมื ่อเจ็บป่วยอย่างปลอดภัย รวมทั ้งการปฐมพยาบาลที ่อาจเก ิดขึ ้นจากการทำงานบ้าน การทำงาน  
และการประกอบการ 

สังคมศึกษา นำความรู้เรื่องสินค้าและบริการ การทำบัญชีครัวเรือนการเลือกซื้อสินค้าอย่าง 
รู้เท่าทันโฆษณา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเช่ือมโยงมาประยุกต์ใช้ 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ/ เทคโนโลยีดิจิทัล นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มาใช้ในการทำงานและการผลิตสินค้าและบริการตามความสนใจ 

ศิลปะ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางศิลปะ ในการดูแลรักษาจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบให้น่าอยู่ 
ออกแบบสินค้าและบริการให้น่าสนใจ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ  สมรรถนะหลัก 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและกระตือรือร้น โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานท่ีแปลกใหม่หรือต่อยอด 
จากของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น 
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือสร้างรายได้ 
ตามความสนใจของตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสีย 
ต่อตนเองและส่วนรวม 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความ 

รับผิดชอบกระตือรือร้นและมุ่งมั ่นในการทำงาน นำไปสู่การวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบโดย
คำนึงถึงเหตุและผลของวิธีทำงานแบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี อย่างรู้คุณค่า พอเพียง 
เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวมโดยคำนึงถึง  
ความปลอดภัยและการ อยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานท่ีแปลกใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมด้วยตนเอง  
หรือร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมโดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการทำงานที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นหลัก ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู ้คุณค่าและพอเพียง 
ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
ซื ่อสัตย์ประณีต กล้าแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื ่น เข้าใจและยอมรับ
ความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน ร่วมกันแก้ไขความขัดแย้ง มีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย สร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง และมี 
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ 
ด้วยตนเอง หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อื่น 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ   กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติเป็นสาระที่เน้นการสืบเสาะ ( inquiry) เพื่อเข้าใจระบบธรรมชาติ 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในช่วงช้ันท่ี 2 ยังต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีใกล้ตัวที่สนใจและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ได้สืบเสาะค้นหาคำตอบเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการสังเกต การ
ทดลองร่วมกับการวิเคราะห์แบบจำลองหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงได้แก้ปัญหาที่สนใจ โดยใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เครื ่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่าย และใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึง จัดการ และนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังให้สร้างเจต
คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
รักษาส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายสำคัญของการจัดประสบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบ 
ธรรมชาติ ช่วงช้ันท่ี 2 

1. ใช้กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry process) ในการตั้งคำถาม ค้นหาหลักฐาน รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

2. ใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และปลอดภัย รวมทั้งใช้ความรู้ทาง 
คณิตศาสตร์ในการสืบเสาะ จัดการและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3. มีจินตนาการ จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบธรรมชาติ ผลของวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ ท่ีมีต่อมวลมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในระบบธรรมชาติ 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์ใน 

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั ้งบนโลกและในเอกภพ วิทยาศาสตร์จึงให้
ความสำคัญกับ การสืบเสาะหาคำตอบเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ จินตนาการ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูล ใช้สมรรถนะด้านภาษา เพื่อทำความเข้าใจข้อมูล สื่อสารความคิด และนำเสนอ
ข้อมูล ดังนั้น ความรู้กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต และการ
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุล 
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กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Process) เป็นกระบวนการท่ีนำไปสู่การเรียนรู้และอธิบาย 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสืบเสาะผู้เรียนจะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) จินตนาการ และการคิดสร้างสรรค์ เป็นการทำงานอย่างเป็น 
ระบบ รอบคอบ มีอิสระและไม่เป็นลำดับขั้นที่ตายตัว ในช่วงชั้นที่ 2 ควรจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกหรือในเอกภพท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นแบบรูป (Pattern) สามารถ 
เข้าใจได้ด้วยสติปัญญา วิธีการศึกษาท่ีเป็นระบบ มนุษย์สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ 

• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความไม่แน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงได้ หากพบหลักฐาน  
(Evidence) ใหม่ท่ีนำไปสู่การสร้างคำอธิบาย หรือองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนและเช่ือถือได้ เพราะการสร้างการอธิบายทาง 
วิทยาศาสตร์ต้องผ่านวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจในคำอธิบายนั้น 

• วิทยาศาสตร์เช่ือถือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกต ทดลอง หรือวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์ 

จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในช่วงช้ันท่ี 2 ผู้เรียนควรได้ 

เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการกับสถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตจริงท่ีอยู่รอบตัวผู้เรียน โดยอาจจัดการเรียนรู้ผ่านธีมต่อไป 
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จุดเน้นการพัฒนาผ่านแต่ละหัวข้อ มีดังนี้ 
• สุขภาพและโรคภัย 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีและ 

สารละลายระบบย่อยอาหาร การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ  เสียงดัง เสียงค่อย และ
มลพิษทางเสียงเพื่อให้เกิดความตระหนักในการการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง  และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียง 

• ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถานะและการเปล่ียนสถานะของ 

สสารกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ  
การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำหรือแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

• สิ่งแวดล้อม 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการ 

ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกและสัตว์์ ผล
ของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อพืชและสัตว์ และการดูแลและปกป้องสภาพแวดล้อมให้ความเหมาะสม
กับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

• ปรากฏการณ์ธรรมชาติและภัยอันตราย 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสงและการมองเห็น การ 

เปลี่ยนแปลงรูปร่างดวงจันทร์บนท้องฟ้า เงา อุปราคา ระบบสุริยะ การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ประโยชน์และผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาหรือกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก และแนวทางในการลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

• ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปล่ียนพลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ  

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การ
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำความ
ร้อนและสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 
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ขอบเขตเนือ้หาและกลวิธีสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามช่วงวัย 
ผู้เรียนในช่วงช้ัน 2 (อายุ 10 - 12 ปี) สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ท่ีเป็น 

รูปธรรมและเริ่มคิดเชิงเหตุผลกับสถานการณ์ที่เป็นนามธรรมได้บ้าง สามารถวางแผน จดจำ และนำกลยุทธ์
ต่าง ๆมาใช้จัดระบบการสืบเสาะได้ มีความสามารถในการประยุกต์กลยุทธ์การจำที ่หลากหลายและ
ละเอียดละออเป็นระบบมากขึ ้น เข้าใจความหมายของคำศัพท์ที ่เป็นคำที ่มีความหมายเดียวกัน และ
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มความหมายเดียวกันมากขึ้น มีการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น ใช้กลยุทธ์
ในการสนทนามากขึ้น 

การจัดการเรียนรู้สำหรับช่วงช้ันนี้จึงควรให้ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์ท่ีหลากหลาย แต่มี 
ความหมายเดียวกันร่วมกับการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในการอธิบายหรือสื่อสารความเห็นหรือสิ่งท่ี
ค้นพบรวมถึงฝึกใช้กลวิธีการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นท้ังในรูปแบบการพูดและการเขียน 
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู ้สอนจึงมีบทบาทสำคัญพัฒนาคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ท่ี
เหมาะสมตามวัย และฝึกความสามารถในการฟังอย่างมีความหมาย เรียนรู้คำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์และคำศัพท์
ใหม่ ๆอย่างต่อเนื่อง รู้จักจับสาระสำคัญจากการอ่านหรือการฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่านอย่างมี  
จินตนาการ ตลอดช่วงช้ันผู้เรียนควรฝึกส่ือสารและให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ 

โดยธรรมชาติ ผู้เรียนในช่วงช้ันนี้ยังมีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต ชอบต้ังคำถาม สามารถ 
คิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และคิดเชิงวิพากษ์ได้มากขึ้น ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการ
ฝึกการตั้งคำถามที่นำสู่การสังเกตหรือการทดลอง ลงมือสังเกตด้วยประสาทสัมผัสร่วมกับการใช้อุปกรณ์และ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย และใช้เทคโนโลยีร่วมในการออกแบบการบันทึก
ข้อมูล การเก็บรวบรวมหลักฐาน การจัดการและการนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถแสดงความเห็นหรือ
โต้แย้ง ด้วยหลักฐานหรือข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เรียนในช่วงช้ันนี้เป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับ 
จากเพื่อน ดังนั้น ผู้สอนจึงควรฝึกฝนกระบวนการทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีม การรู้จักรับฟัง เคารพความเห็น 
ท่ีแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในทีม 

 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันในการสืบเสาะหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการตั้ง 

คำถาม การสังเกต การทดลอง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จำแนกหลักฐานและข้อมูล
ต่าง ๆ การใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น อธิบาย ลงข้อสรุป การอ่าน และทำ
ความเข้าใจ ข้อมูลท่ีนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การรู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง การ
เชื่อมั่นในความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สนุกกับการแก้ปัญหา การทำงานอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เป็น
สมาชิกของทีมที่เคารพกฎ กติกา เคารพในความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกในทีม เหล่านี้ล้วนพัฒนา
ผู ้ เร ียนให ้ เก ิดสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักตามเป ้าหมายของหลักส ูตรในช ่วงช ั ้นท ี ่  2 
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 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ สามารถจัดสถานการณ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้คำศัพท์ทาง 

วิทยาศาสตร์ร่วมกับภาษาของตนเองในการสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียน เพื่อนำมาใช้ในการบันทึกผล  
การสืบเสาะ สื่อสารความคิด และนำเสนอเรื่องราว และฝึกการสรุปสาระสำคัญของสารที่อ่านแล้วสื่อสาร 
ด้วยภาษาอย่างมีกลยุทธ์และเข้าใจง่าย 

สังคมศึกษา สามารถจัดสถานการณ์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อร่วมกันหาแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ไม่ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

คณิตศาสตร์ นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การวัดความ 
ยาว หรือความสูง การวัดปริมาตร นอกจากนี้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบ  
การนำเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ 

สุขศึกษา บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารร่วมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 

เทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรวบรวมข้อมูล ออกแบบการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล 
วิเคราะห์และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาร่วมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ  สมรรถนะหลัก 
1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1.1 สร้างคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ โดยใช้ 
ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีรวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลอง 
1.2 ยอมรับและเช่ือถือคำอธิบายท่ีมีข้อมูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ 
เพียงพอ 
1.3 เช่ือมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์กับการดำรงชีวิตของ 
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
1.4 คาดการณ์ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู้ 
เชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือการทดลอง 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ต้ังคำถาม ต้ังสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ 
ปรากฏการณ์ 
2.2 ประเมินและเลือกวิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือ 
การทดลอง และออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือ 
สมมติฐานเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูล 
และหลักฐาน และลงข้อสรุป 
2.3 ใส่ใจ พยายาม กระตือรือร้นในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวม 
หลักฐานในการอธิบายปรากฏการณ์ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 จัดการข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือทดลองให้อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
3.2 แปลความหมายข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ 
แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
3.3 ลงข้อสรุปโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานท่ีได้มาจากการสังเกตหรือ 
การทดลอง และไม่ด่วนตัดสินใจเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ 
เพียงพอ 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
4.1 แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในชีวิตโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
4.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงส่วนรวมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
ได้อย่างเหมาะสม 

2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
5.1 ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูลท่ีมี
ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ์ และคำศัพท์ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
5.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา 
ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ส่ือ หรือวิธีการ 
ท่ีเหมาะสม 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 

6. ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
  

6.1 เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ
ดิจิทัล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานท่ีสังเกตหรือทดลองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6.2 ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือดิจิทัล เพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูล 

3. การส่ือสาร 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. วิเคราะห์และระบุลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายท่ีพบใน 

ชีวิตประจำวัน อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อย
อาหารกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และ 
ทำงานร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าท่ี กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับข้ันตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ 

2. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง  
เสียงค่อย และวิเคราะห์สาเหตุท่ีทำให้เกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผล 
ของหลักฐาน ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที ่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียงเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
ในการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปล่ียนสถานะของสสารและจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

4. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ 
น้ำจืดท่ีมนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำท้ังหมดบนโลก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัล 
ในการจัดการและนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้น้ำของ
คนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ
นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

5. สร้างคำอธิบายและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู ่ในเรื ่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยแบ่ง 
บทบาทหน้าท่ีในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
ให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู ้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีว ิตกับ
ส่ิงแวดล้อมโดยบอกแนวทางการดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพื่อให้การถ่ายทอดพลังงาน การ
ดำรงชีวิต และความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

6. อธิบายการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์ 
การเปล่ียนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ 
อุปราคาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกต 
และการสร้างแบบจำลอง ส่ือสารความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจ 
อย่างมีเหตุผลและตระหนักถึงความแตกต่างในด้านความเช่ือและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอ 
โดยเลือกใช้ส่ือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
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7. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
จากการสังเกตแบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบท่ี
น่าสนใจเพื่อนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

8. สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเช่ือมโยง 
ความรู้จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และผลกระทบของ 
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

9. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิด 
แก๊สเรือนกระจกด้วยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ในการเสนอ
แนวทางในการลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและนำเสนอหรือส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ
และเหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

10. ต้ังคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อ 
วัตถุ สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และ
น้ำหนักของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องช่ังสปริง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน แรงโน้ม
ถ่วงมวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ
ผ่านส่ือหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 

11. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเครื่องมือหรือเครื่องใช้อย่าง 
สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า 
สมบัติการนำความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ประเมินตนเองในด้านผลงานและการทำงานใน
บทบาทการเป็นสมาชิกของทีม 
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สาระสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นต่อคนทุกช่วงวัย สำหรับในช่วง 

ช้ันท่ี 2 เป็นวัยที่พร้อมต่อการเรียนรู้ และให้ความสนใจกับเรื่องราวใหม่ ๆ เพื่อเปิดมุมมองรอบตัวหรือในบริบท 
ท่ีแตกต่างออกไป เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
และยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความสนใจเหล่านั้นได้ การจัดประสบการณ์  
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงชั้นนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างพื้นฐานกระบวนการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและมีตรรกะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ส่งเสริมการคิดเชิง
วิพากษ์ สามารถค้นหา รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เข้าใจถึงข้อจำกัดของข้อมูลและ
อันตรายจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การติดต่อส่ือสาร หรือ 

เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ ระบบ 
และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้าง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ แสดงข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
แม่นยำรวดเร็ว การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะรวมถึงการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท้ัง
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และปัญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 จะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม การออกแบบและเขียน 
โปรแกรม การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล การสร้างทางเลือก การประเมินความน่าเชื ่อถือ  
ของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ ่งเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่เป็นประโยชน์  
ต่อการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดที่จำเป็นในการแก้ปัญหา ให้สามารถ 
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 

 จุดเน้นการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 

ดิจิทัลในช่วงช้ันท่ี 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาผ่านหัวข้อต่อไปนี้ 
•การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ การออกแบบวิธีการ 

แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องได้ตามเงื่อนไข แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมที่ชัดเจนเข้าใจ
ง่ายเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีความพยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 
 
 
 



124 
 

•การจัดการและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูล การรวบรวม จัดเก็บ จัดเตรียม และนำ 

ข้อมูลไปประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง แผนภูมิ กราฟ สร้างทางเลือกจากข้อมูลและเงื่อนไขท่ีกำหนดและตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล 
มีมารยาทในการให้และการใช้ข้อมูล เข้าใจถึงคุณค่าและตระหนักถึงความเอนเอียงของข้อมูล 

•การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมค้นหา ระบุคำค้นท่ีกระชับ ตรงประเด็น ใช้ 

เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง  
และข้อคิดเห็นจากข้อมูลที ่พบในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน ติดต่อสื ่อสาร 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทและเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้งาน ปกป้องตนเอง  
จากการระรานทางไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

•การสร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
เป็นการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างของเล่น ช้ินงาน หรือส่ิงของเครื่องใช้เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีได้ตามหน้าท่ีใช้สอยและใช้อย่างคุ้มค่า 
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงช้ันท่ี 2 จะทำให้ 

นักเรียนมีพื้นฐานกระบวนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีตรรกะ แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและ
เป็นระบบสามารถออกแบบลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจนและยืดหยุ่น ค้นหาจุดหรือขั้นตอน 
ของการทำงานท่ีทำให้ผลลัพธ์ผิดพลาดไม่เป็นไปตามความต้องการ มีความพยายามในการแก้ปัญหา สามารถ 
ทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา  
ท่ีหลากหลาย 

นักเรียนนำทักษะการรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ไปใช้ในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบหรือข้อสรุปของปัญหา สร้างทางเลือกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย
พิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขท่ีมี พิจารณาถึงผลกระทบและมีมารยาทในการให้ข้อมูลหรือการนำข้อมูลของผู้อื่น
มาใช้งาน 

นักเรียนนำวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือหาคำตอบ 
เพื่อประโยชน์ในการเรียนและการดำเนินชีวิต ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล แยกแยะ  
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนนำข้อมูลไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อ ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถรับมือและจัดการปัญหาหากพบการ
ระรานทางไซเบอร์ สร้างอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลของตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อการเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
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 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภาษาไทย สามารถจัดให้นักเรียนได้ฝึกการส่ือสารจากการอธิบายอัลกอริทึมด้วยภาษาท่ีมี 

ความชัดเจน ไม่กำกวม เรียบเรียงประโยคให้ผู้อื่นเข้าใจขั้นตอนการทำงานและเหตุผลของคำสั่งได้ การเขียน 
อีเมลตามหลักการเขียนจดหมายที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ การเรียบเรียงและสรุปประเด็นจากการค้นหา 
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยภาษาของตนเอง การเขียนอ้างอิงแหล่งที ่มาของข้อมูล การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื ่อสารอย่างมีมารยาทผ่านช่องทางติดต่อสื ่อสารต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลด้วยการพูด เขียน  
หรือสร้างงานนำเสนอเพื่อส่ือสารเรื่องราวให้น่าสนใจ 

ภาษาอังกฤษ สามารถจัดให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ โดยใช้เมนูหรือคำส่ังต่าง ๆ ใน 
โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ในกรณีที่มีการใช้คำที่ใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน 
เพื่อพัฒนาเป็นคลังคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการแปลภาษา 
ด้วยเครื่องมือการค้นหาขั้นสูง ออกแบบบทสนทนาระหว่างตัวละคร ในการเขียนโปรแกรมที่มีเรื่องราวและ  
การโต้ตอบ 

ศิลปะ นำศิลปะมาใช้ในการออกแบบและสร้างงานนำเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างงาน 
ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ชิ้นงานมีความสวยงามและสื่อสารความคิดให้น่าสนใจ เขียนโปรแกรม  

สร้างงานศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว (animation) เรื่องราว และเกม ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 
ผ่านกิจกรรมศิลปะ เช่น โปรแกรมวาดภาพ pixel art โปรแกรมผสมสีน้ำ โปรแกรมวนซ้ำวาดลวดลายหรือ 
สร้างลายเส้นให้เป็นภาพต่าง ๆ เผยแพร่ผลงานศิลปะของตนโดยแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ ปกป้องงาน  
ลิขสิทธิ์ของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกข้ันตอนท่ีชัดเจนใน 
การทำกิจกรรม กำหนดกติกา หรือวิธีการเล่นกีฬา ด้วยการเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน ใช้ซอฟต์แวร์บันทึก
ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโตของร่างกาย 

สังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ในเรื่องการเป็นพลเมืองท่ีรู้จักปกป้องสิทธิและเสรีภาพ 
ของตนเอง ยอมรับความแตกต่าง ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น การปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์เพื่อให้สามารถจัดการอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชนเช่น การสำรวจความคิดเห็น การทำโพล (poll) การสร้างตารางคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม
ร่วมกันค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เปรียบเทียบแนวคิดท่ีแตกต่างกัน แยกแยะ 
ข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การแสดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล 
ต่อประเด็นทางสังคมและชุมชน 
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การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ในการวางแผนการ 
ทำงาน และจัดการงานต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและใช้เวลาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู ้คุณค่าและพอเพียง ใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณต้นทุน ทำบัญชี  
รายรับ-รายจ่าย และประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขายสินค้าและบริการโดยไม่ขาดทุน 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำโฆษณา โบรชัวร์ ป้ายโฆษณาสินค้า 

คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ 
ประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาสร้างของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมี
การใช้แม่เหล็ก ไฟฟ้า หรือกลไกต่าง ๆ ตามความสนใจหรือเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีพบ เขียนโปรแกรม
จำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น วัฏจักรน้ำ การโคจรของดาวเคราะห์ การเกิด  
กลางวัน-กลางคืน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ใช้โปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณและสร้างกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกับพิกัด มุม และมุมภายในของรูป
หลายเหลี่ยมด้วยการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่และวาดภาพเรขาคณิต จำลองการเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรงด้วยการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว เขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายโดยรับข้อมูลนำเข้า และ  
ใช้สูตรคำนวณต่าง ๆ เช่น การทอนเงิน การลดราคาสินค้า ดอกเบ้ียทบต้น ปริมาตร และมวล 

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำแนวคิดในการวิเคราะห์  
วางแผนออกแบบอัลกอริทึมหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา และการค้นหาวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ใช้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลในการหาคำตอบท่ีสงสัยหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีต้องการ ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีนำมาใช้งาน ใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงานตามวัตถุประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ 
ในการจัดการงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

1.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ  
1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตรวจหาข้อผิดพลาด 
ของโปรแกรม 

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

2. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ จัดเตรียม 
ประมวลผล นำเสนอข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3. รู้เท่าทันดิจิทัล 

3.1 เข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
3.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

 
 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

4. ใช้และสร้างเทคโนโลยี 
4.1 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และสร้างส่ิงของเครื่องใช้เพื่อ
แก้ปัญหา  

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 2 
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หาวิธีการ 

แก้ปัญหาที่หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วย
ข้อความหรือแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป มีความพยายามและกระตือรือร้น 
ในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกัน 
ทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ีสอดคล้องกับวิธีการ  
จัดเก็บจัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูล  
โดยเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล 

4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสาร เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ รับฟังอ่านเรื่อง หรือดูภาพท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญท้ังเชิงบวกและ
ลบ ไม่ตัดสินผู้อื ่นโดยใช้อคติ ประเมินความน่าเชื ่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความคิดเห็น  
ที ่หลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื ่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์  
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

5. พัฒนาช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมใน 
การวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี  
โดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาในบริบทได้อย่างคุ ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข  
สะท้อนผลท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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9. โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร พุทธศักราช 2565 ตาม (ร่าง) กรอบ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กำหนดโครงสร้างเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนในช่วงช้ันท่ี 1 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3) และช่วงช้ันท่ี 2 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6) ตามจุดเน้นการ
จัดการศึกษา “เพื่อเป็นฐานเครื่องมือการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน” ดังนี้ 
  9.1 โครงสร้างเวลาเรียนช่วงช้ันท่ี 1 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
ช่วงช้ันท่ี 1 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายกลุ่มสาระ บูรณาการ เวลาเรียนรวม 

ภาษาไทย 20% (160)   
55% (440) คณิตศาสตร์ 20% (160) 

ภาษาอังกฤษ 15% (120) 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 5% (40)  
 

35% (280) 
 

ศิลปะ  
 

25% (200) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สังคมศึกษา 5% (40)  

• กิจกรรมเพิ่มเติมตาม
จุดเน้นและบริบทของ
สถานศึกษาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
10% 

 
10% (80) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 800 ช่ัวโมง/ปี 
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  9.2 โครงสร้างเวลาเรียนช่วงช้ันท่ี 2 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ปี) 
ช่วงช้ันท่ี 2  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายกลุ่มสาระ บูรณาการ เวลาเรียนรวม 
ภาษาไทย 12% (108)  

36% (324) คณิตศาสตร์ 12% (108) 
ภาษาอังกฤษ 12% (108) 

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 12% (108)  
 
 

34% (306) 54% (486) 

เทคโนโลยีดิจิทัล 8% (72) 
ศิลปะ  
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ 

กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท
ของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10% (90) 10% (90) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 900 ช่ัวโมง/ปี 
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10. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาคือ กลไกหลักในการขับเคล่ือนและดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผล 

ตามเป้าหมายและจุดเน้นของสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องมีการวางระบบการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในระบบนิเวศทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจความสำคัญ พร้อมท้ัง 
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อม วางแผนและศึกษาข้อมูลบริบทรอบด้าน 
อย่างครอบคลุมชัดเจน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนที่สำคัญ รวมท้ังอาจจัดให้มีการรับฟัง ความ
คิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน 
และผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมพร้อมสำหรับการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรท่ีใช้บริบทจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
สมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของชุมชน สังคม ประเทศไทย และโลก 
สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพ
ต่อไปนี้ 



132 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



133 
 

การจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของการ 
ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งต้ังคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ท่ียอมรับ 
ในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะและพร้อมเปล่ียนแปลง 

2) จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นตามบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ 
สถานการณ์ปัจจุบัน จัดทำข้อมูลความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละระดับ และจุดเน้นตามบริบทของ 
สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้เรียนนำ 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต บริบทของสถานศึกษาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน ท้ังส่วนท่ีเป็น 
สถานการณ์ หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้เรียน รวมทั้งสถานการณ์ของ 
ประเทศและโลกปัจจุบันที่บ่งบอกถึงสมรรถนะท่ีผู้เรียนต้องมีเพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต 

3) ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
ศึกษาการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย  

1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2) การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
3) การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  

ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 3 องค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันตลอดแนว เพื่อทำความ 
เข้าใจในหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะอันจะนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

4) ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา 
ศึกษา (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย  คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก 6 ด้าน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
1) จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา/ กิจกรรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมท้ังจัดทำ 
เอกสารระเบียบการวัดและประเมินผล ให้ตรงตามเป้าหมายของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ท่ีกำหนด ตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
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1.1) วิเคราะห์เช่ือมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา กับบริบทของสถานศึกษาท่ีดำเนินการไว้ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อปรับ 
หรือเพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท จุดเน้น ความพร้อม และความต้องการของ
สถานศึกษาและความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 

1.2) กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยศึกษากรอบ 
โครงสร้างเวลาเรียนของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ สมรรถนะหลัก และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แล้วพิจารณาจัดทำรายวิชา และเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา ได้กำหนดแนวการจัดโครงสร้าง
เวลาเรียนของสถานศึกษา ในลักษณะการกำหนดช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สถานศึกษาได้พิจารณากำหนด
โครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุสมรรถนะตามกรอบหลักสูตรฯ และตาม
ผลการวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษาพิจารณาและดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. ยึดสมรรถนะหลักและผลการวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา 
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนและการจัดเวลาในการเรียนรู้ 

2. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความต้องการ ความสนใจและเส้นทาง 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ยืดหยุ่นตามบริบทและระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecosystem) ของ   
แต่ละโรงเรียน 

4. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ท้ังภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของช่วงวัยและจุดเน้นการจัด 
การศึกษา 

1.3) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
รายวิชากำหนดจากข้อมูล 

- ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนในช้ันปี/ รายภาค 
- จุดเน้นตามบริบทของสถานศึกษาท่ีได้จัดทำในขั้นตอนท่ี 1 
- คำบรรยายพฤติกรรมระดับการพัฒนาของสมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา เป็นความคาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ โดยระบุ 
สมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้อง สมรรถนะเฉพาะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน) และสถานการณ์ 
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงช้ัน กำหนดให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนภายใน 3 ปี ซึ่งสถานศึกษาสามารถจะ
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละปี/ รายภาค ไต่ลำดับจากง่ายไปยาก หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันในแต่ละ
ปี แต่มีความเข้มข้นของสมรรถนะเฉพาะ ระดับการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสถานการณ์ที่หลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึ้น 

1.4) จัดทำคำอธิบายรายวิชา 
จัดทำคำอธิบายรายวิชา โดยนำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาช้ันปี/ รายภาค มาเขียน 

เป็นคำอธิบายรายวิชา ซึ่งสามารถเขียนได้หลายลักษณะ มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 
1.4.1) ช่ือรายวิชา สำหรับช่ือรายวิชา สถานศึกษาสามารถกำหนดได้ตาม 

ความเหมาะสม ท้ังนี้ ต้องส่ือความหมายได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ช้ันปี/ รายภาค 
1.4.2) เวลาเรียน 
1.4.3) ข้อความท่ีเป็นการระบุรายละเอียดของความรู้ ทักษะ เจตคติและ 

ค่านิยมที่ผู้เรียนต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสามารถที่คาดหวังดังกล่าวมาเขียนเรียบเรียงเป็นคำอธิบาย
รายวิชาซึ่งประกอบด้วย 

- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงรายละเอียดพฤติกรรมบ่งช้ีของ 
สมรรถนะหลักโดยระบุว่าผู้เรียนทำอะไรได้ อย่างไร ในระดับใด ในเงื่อนไขใด สถานการณ์ใด 

- สมรรถนะเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ี 
เช่ือมโยงกัน 

- สถานการณ์และบริบทการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ  
ส่ือวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม 

ท้ังนี้ อาจมีการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าสำคัญจำเป็น  
เช่นแนวทางการวัดและประเมินผลท่ีระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือ นอกจากนี้ การคำอธิบาย
รายวิชาควรเขียนให้มีความกระชับ อาจแบ่งย่อหน้า หรือไม่แบ่งย่อหน้าก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนเพียงพอใน
การนำไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 

2) ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 
เมื่อจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการพิจารณาคุณภาพ ความ 

ถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ หรือการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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3) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา/ คณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา/ คณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ให้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา/ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แล้ว ให้จัดทำเป็นประกาศ หรือคำสั่ง เรื่อง  ให้ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ลงนามเพียงผู้เดียว หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1) นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้นำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะซึ่งได้ 

กำหนดคำอธิบายรายวิชาไว้แล้วไปจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

1.1) จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
จัดทำโครงสร้างรายวิชา เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชาประกอบด้วยชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ และเวลาเรียนของแต่ละหน่วย โดยมีข้อคำนึงในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
⚫ การจัดลำดับหน่วยการเรียนรู้ ให้พิจารณาจากลำดับของการพัฒนาสมรรถนะ 

เฉพาะให้มีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก จากใกล้ตัวไปไกลตัวเพื่อให้ผู้เรียนได้สั่งสม ความรู้ ทักษะ เจตคติ/ 
ค่านิยมและนำสิ่งที ่ได้รับมาพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าโดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

⚫ ความเช่ือมโยงของหน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นว่ามีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน 
อย่างไรเป็นลำดับข้ันตอนหรือไม่ หรือสามารถเรียนรู้แบบแยกส่วนได้ รวมทั้งหลักฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 
มีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยที่จัดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะนำมาสู่การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีมีความหมาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

⚫ การกำหนดเวลาเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พิจารณาจากเวลา ความ 
เข้มข้นของผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยเวลาเรียนที่กำหนดขึ้นอาจต้องพิจารณาว่า นอกจากจะเป็น
เวลาเรียนในห้องเรียนท่ีกำหนดตามโครงสร้างเวลาเรียนแล้ว อาจมีความจำเป็นท่ีนักเรียนจะต้องการศึกษาด้วย
ตนเองนอกห้องเรียน หากเป็นเช่นนั้นครูผู้สอนจะต้องพิจารณาว่านักเรียนจะเป็นต้องใช้มีความเหมาะสมแล้ว 
ท้ังในรายวิชาของตนเอง และต้องพิจารณาร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับช้ัน
เดียวกันด้วยว่าเพิ่มภาระให้กับผู้เรียนจนลดประสิทธิภาพการเรียนรู้หรือไม่อีกด้วย 
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⚫ เมื่อนักเรียนเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายจบลง นักเรียนต้องบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของรายวิชา กล่าวคือ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพท่ีจะต่อยอดความชำนาญไปใช้ในสถานการณ์ 
หรือบริบทท่ีท้าทาย และใกล้เคียงกับชีวิตจริง หลังจากออกแบบหน่วยการเรียนรู้แล้ว ครูผู้สอนสามารถกำหนด 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา หรือกิจกรรมภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจกำหนดให้เป็นชื่อ 
ท่ีเร้าความสนใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

1.2) จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
จัดทำหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี/ รายภาค สมรรถนะ 

หลักและสมรรถนะเฉพาะท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ท่ีเช่ือมโยงและเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน 
มาบูรณาการ เป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในลักษณะองค์รวม ซึ่งสามารถจัดการเรียน 
การสอนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

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

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
2. การกำหนดการประเมินการเรียนรู้ และหลักฐานการเรียนรู้ 
3. การกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
โดยสรุป หน่วยการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาช้ันปี/ รายภาค 
3. สมรรถนะหลักท่ีเกี่ยวข้อง (ตามระดับการพัฒนา) 
4. สมรรถนะเฉพาะ (ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน) 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ กับหลักฐานการเรียนรู้ 
7. การจัดการเรียนรู้ 
8. เกณฑ์การประเมิน 
ดังแสดงในภาพแผนต่อไปนี้ 
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2) ระบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
การประเมินเป็นส่วนหนึ่งท่ีบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ควบคู่ 

การประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนจึงเป็นระบบท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างท่ีมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย 
ท่ีแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการประเมินตลอดแนว ดังนี้ 

1. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ออกแบบการเรียนรู้ และ 
ออกแบบการประเมิน 

การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ พิจารณาให้เหมาะสมตามสมรรถนะ 
หลักและระดับสมรรถนะ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา/ ช่วงช้ัน/ รายปี/ รายภาค และสมรรถนะเฉพาะ โดยบ่ง
บอกระดับสมรรถนะท่ีนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

ครูผู้สอนดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินไปพร้อมกัน ครู 
สามารถกำหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ดังกล่าวด้วยเครื่องมือและช่วงเวลาที่เหมาะสม 
โดยพิจารณา 
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- กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะการเรียนรู้  

- หลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงของการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นหลักฐานสำคัญท่ีแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ก่อนที่จะไปถึงการทำผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงการมีสมรรถนะใน
ตอนท้ายของการเรียนรู้ โดยครอบคลุมทุกช่วงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื ่อให้สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานที ่แสดงพฤติกรรมบ่งชี ้ได้
ทันท่วงที 

2. วงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
วงจรนี้สำคัญอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นกิจกรรมการประเมินท่ีบูรณาการกับกระบวนการ 

เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  
ครูสามารถเริ่มด้วยการประเมินวินิจฉัยเพื่อศึกษาพื้นฐานความรู้เดิม หรือจุดอ่อนจุด 

แข็งของผู้เรียนที่มีอยู่เดิมก่อนเรียน หรือการเรียนรู้ หรือสมรรรถนะเดิมก่อนเรียนของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ครู
ออกแบบการเรียนรู้ หรือปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหทมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ 

จากนั้นครูอธิบายเป้าหมายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ ท้ังจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง 
สมรรถนะของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้/ ครั้ง รวมทั้งภาพความคาดหวังของ
ผลงาน หรือช้ินงาน หรือพฤติกรรมท่ีผู้เรียนต้องนำมาแสดงให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรฐานการ
ประเมินการเรียนรู้ให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนทั่วไปทุกคน และทำให้ผู้เรียนทราบเป้าหมายและเกิดความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองหลังจากท่ีเข้าใจภาพความคาดหวังของการเรียนรู้ตรงกันแล้ว  

จึงเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้ควบคู่การประเมินเพื่อพัฒนา หมายความว่าใน 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีการประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative Assessment) ที่ใช้ทั ้งการประเมินโดยครู เพื่อน และการประเมินตนเองของ
ผู้เรียน การประเมินความก้าวหน้าทำให้ได้หลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นลำดับ มีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับและการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนตามความต้องการท่ีวิเคราะห์จากหลักฐานการเรียนรู้ ใน
ขณะเดียวกันผู้เรียนจะกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประเมินในช่วงท้ายของ
การเรียนรู้ข้อมูลท่ีแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละช่วง หรือจุดสำคัญ (Key Point) ควรได้รับ
การบันทึกลงในแบบแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ครู ผู้เรียน หรือผู้เกี่ยวข้องเห็นพัฒนาการใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ครู หรือผู้เกี ่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของผู ้เรียนจาก
พัฒนาการท่ีเห็นได้ และผู้เรียนกำกับติดตามการเรียนรู้ของตนเองจากการได้เห็นเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ชัดเจนขึ้น 
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หากผู้เรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในระหว่างทางอย่างเหมาะสม และเมื่อต้อง 
ประเมินสรุปผล (Summative Assessment) เพื่อตัดสินว่าผู ้เรียนมีสมรรถนะตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ ผู้เรียนจะสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ แต่หากผู้เรียนยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถปรับปรุงแก้ไขผลงาน หรือชิ้นงาน โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
และประเมินซ้ำได้หรือแม้กระทั่งผู้เรียนที่บรรลุสมรรถนะแล้ว หากต้องการต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองให้
บรรลุในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับการประเมินความก้าวหน้า ข้อมูลการประเมินสรุปผลควร
ได้รับการบันทึกเพื่อให้เห็นระดับการบรรลุสมรรถนะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ และ
สามารถรวมเป็นแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนได้ ซึ่งหากต้องการให้มีความละเอียดสามารถนำข้อมูลการประเมิน 
ความก้าวหน้ามาใส่ในแฟ้มสะสมงานได้ด้วย 

3. การพัฒนาต่อยอด 
เมื่อผู้เรียนมีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว จะพัฒนาต่อเนื่องตาม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้อื่นต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการประเมิน และวงจรการปฏิบัติการประเมินเพื่อการเรียนรู้ควบคู่การเรียนรู้ เป็นวงจร 
ต่อเนื่องกัน ทำให้การเรียนรู้เกิดเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลต่อไป 
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11. แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ 
การนำหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัตินั้น ต้องดำเนินงานควบคู่กันระหว่าง      

การเรียน การสอนและการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการการประเมินการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) ที่นำไปสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้(Learning) หรือการเรียนการสอน (Instruction) และการประเมินการเรียนรู้ 
(Assessment) 

11.1 การจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลักสูตรท่ีใช้สมรรถนะเป็นองค์ประกอบหลักในการ 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การนำสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการ
พิจารณาสมรรถนะหลักที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน และวิ เคราะห์สมรรถนะเฉพาะของศาสตร์เพื่อ
นำมาผสมผสานกับสมรรถนะหลัก แล้วกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อจบชว่งช้ัน 
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุ ทั้งสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้นั้นผู้สอนต้องออกแบบ
กระบวนการท่ีช่วยปลูกฝังเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งครอบคลุมท้ังความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เน้นท่ีการนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู ้สอนต้องบูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) และจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท่ีเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและ 
คุณลักษณะท่ีจำเป็นและเพียงพอเพื่อนำมาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด ลงมือทำ สะท้อนคิด เน้นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของ
ผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
....ยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด ความชอบและศักยภาพใน
รูปแบบของตนเอง การจัดการเรียนรู้จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนค้นหา
ตัวเองเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathways) ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน (Different 
Instruction) มีความยืดหยุ ่นเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( Individual Support) 
คำนึงถึงจังหวะ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Self-Pacing) สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ชุมชนแวดล้อม และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ 
เรียนรู้ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ต้องผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลว่ามี
ความสามารถ ความสนใจส่ิงใด เพื่อนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนา 
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สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินตนเองและผู้อื่นประเมิน 
ท้ังในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตน 
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือท่ีสอดคล้องกับความต้องการบนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในระยะเวลา 
ท่ีแตกต่างกันตามความจำเป็นของแต่ละคน เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ระดับ 
ความสามารถท่ีสูงขึ้น 

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ 
พัฒนาสมรรถนะ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องเชื่อมโยงกับความเป็นจริง มีความร่วมสมัย 
หลากหลาย ยืดหยุ่น และอิงบริบทของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ์
จริง หรือเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  อาจหมายรวมถึงการ
รวบรวม แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที ่มี
ประสิทธิภาพ ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 

การเลือกใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  
และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล สอดคล้องกับจังหวะการเรียนรู้ 
และเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้ส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนควรเป็นไปเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเอื้อให้ผู้สอนสามารถใช้
ส่ือในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่สมรรถนะขั้นถัดไป และแตกต่างไป 
ตามความจำเป็นแต่ละคน 

11.2 การประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวกส่งเสริมให้ผู ้เรียน
แสดงออกถึง 

การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ท่ีกำหนดเป็นการวัดอิง 
เกณฑ์ ประเมินความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู ้เรียนพร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและ
ข้อมูลพัฒนาการของตนเองท่ีชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนสามารถเล่ือนระดับ
การพัฒนาได้ (Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความ
ชำนาญ (Mastery) ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
สมรรถนะขั้นถัดไป 
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การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวม 
หลักฐานการเรียนรู ้เพื ่อให้ได้สารสนเทศเกี ่ยวกับพัฒนาการของผู ้เรียนทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและ
สมรรถนะหลัก เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการ
ประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความ
ต้องการจำเป็นของผู้เรียนและธรรมชาติของศาสตร์ 

การประเมินเพื่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคล่ือนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู้ การประเมินเพื่อพัฒนา 
ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลัก 
ซึ่งเน้นกระบวนการผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมิน 
เพื่อพัฒนาควรดำเนินการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมและช้ีแนะการเรียนรู้ในลำดับต่อไป 
และวางแผนเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน 
เพื่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้ง 
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง 

การประเมินเพื่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื่อทำการ 
ตัดสินใจในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล
พิจารณาหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เมื ่อผู ้เรียนพร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปี
การศึกษา เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 

11.3 การตัดสินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียน ดำเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยกำหนดเป็นระดับผลการเรียนซึ่ง 

สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กำหนดเป็นระบบสัญลักษณ์ ระบบตัวอักษร หรือคำ
สำคัญอื่นท่ีสถานศึกษากำหนด ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ 

ส่วนท่ี 2 ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามระดับความสามารถท่ีส่วนกลาง 
กำหนด(ระดับต้น กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง) ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็น
ผลจากการเร ียนรู ้ กรณีที ่สถานศึกษากำหนดสมรรถนะเพิ ่มเติมให้สถานศึกษากำหนดเกณฑ์ระดับ
ความสามารถให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีส่วนกลางกำหนดด้วยในเบื้องต้นมีแนวทางการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนไว้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
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11.4 การรายงานผลการพัฒนาและการเล่ือนช้ัน 
11.4.1 การรายงานผลการพัฒนา 
1) การรายงานผลการเรียนรู้ในระหว่างช้ันปีและเมื่อจบช่วงช้ันให้อิงสมรรถนะ โดย 

มีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนบรรลุ และสรุปผลระดับ 
สมรรถนะหลักท่ีผู้เรียนบรรลุ 

2) หากผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างการศึกษาภายในช้ันปี สถานศึกษาดำเนินการ 
สรุปรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและผลการเรียนรู้ท่ีบรรลุในช่วงเวลานั้น 

11.4.2 การเล่ือนช้ัน 
การเล่ือนช้ันของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเล่ือนช้ันระหว่างช้ันปี และ 

การเล่ือนช้ันเมื่อจบช่วงช้ัน 
1) การเล่ือนช้ันระหว่างช้ันปีเป็นการประเมินเพื่อจัดทำข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ในระหว่างการศึกษา หรือช้ันปีท่ี 1 - 2 ของแต่ละช่วงช้ัน ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือน
ชั้น หากมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่กำหนดในรายวิชาที่เรียน ถ้าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ำ 
หรือไม่เป็นไป ตามระดับท่ีคาดหวังท่ีสถานศึกษากำหนด สถานศึกษาสามารถให้ผู้เรียนเล่ือนระดับช้ันปีได้ โดย
จัดกิจกรรม หรือระบบสนับสนุนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

2) การเล่ือนช้ันเมื่อจบช่วงช้ัน (จากช่วงช้ันท่ี 1 ไปช่วงช้ันท่ี 2) เป็นการตัดสินผลการ 
เรียนรู้ในภาพรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นระหว่างช่วงชั้น เมื่อจบการศึกษาหรือชั้นปีสุดท้ายของช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 การเลื่อนระหว่างช่วงชั้นสามารถดำเนินการได้เมื่อผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดและมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ีส่วนกลางกำหนด 
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3) เกณฑ์การเล่ือนช้ัน ท้ังการเล่ือนระหว่างช้ันปีและเล่ือนเมื่อจบช่วงช้ันให้เป็นไป 
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ซึ่งต้องสะท้อนสมรรถนะและหรือคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ท้ังนี้ ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเล่ือนช้ัน โดย 

3.1) เกณฑ์การเล่ือนช้ันระหว่างช้ันปี: ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ันเมื่อมี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ซึ่งระบุความสามารถสำคัญท่ีผู้เรียนพึงมี (Minimum 
Requirement) 

3.2) เกณฑ์การเล่ือนช้ันเมื่อจบช่วงช้ัน ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช่วงช้ัน เมื่อ 
บรรลุครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และมีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ี
ส่วนกลางกำหนด ทั ้งนี ้ เกณฑ์ที ่ส่วนกลางกำหนดมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็น เกณฑ์
เปรียบเทียบในการกำหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนด้วย 

11.5 การจบการศึกษา 
การจบการศึกษาของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

11.5.1 เกณฑ์การจบการศึกษา ผู้เรียนจบการศึกษาได้เมื่อ 
1) มีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ท่ีส่วนกลางกำหนด โดยมี 

สมรรถนะหลักอย่างน้อย 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์
การจบการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

11.5.2 สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
11.5.3 หลักฐานการจบการศึกษาจากสถานศึกษาให้อิงสมรรถนะ โดยมี 

องค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบระดับการศึกษา และระดับ
สมรรถนะหลัก 
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12. อธิบายรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษา 
12.1 คำอธิบายรายวิชาช่วงช้ันท่ี 1 

• ภาษาไทย  
• คณิตศาสตร์  
• ภาษาอังกฤษ  
• ศิลปะ  
• สุขศึกษาและพลศึกษา  
• สังคมศึกษา  
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย                                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

          การฟังแล้วเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ การพูดส่ือสารในรูปแบบต่างๆ พูดส่ือสารในชีวิตประจำวัน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและส่ือประเภทต่างๆท่ีกำหนดให้อย่างต้ังใจ
และถูกต้องเข้าใจความหมายของคำ และสามารถอ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและส่ือท่ีพบใน
ชีวิติประจำวันได้ คัดลายมือและเขียนคำอย่างตั้งใจและถูกต้องนักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องตามรูป
แบบอย่างตั้งใจ เขียนประโยคจากภาพ เขียนตามคำบอก เขียนคำจากภาพ เขียนเรื่องจากภาพ พูดสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และพูดแสดงความรู้สึกต่อการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

        ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  

        เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น และความรอบครอบใน
การทำงานมีการสังเกต และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
        ฟังและ/หรือดูอย่างตั้งใจแล้วปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง คําแนะนํา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  พูด
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตน อ่านออกเสียงคำใน
บทอ่านและส่ือประเภทต่างๆท่ีกำหนดให้อย่างต้ังใจ และถูกต้องเข้าใจความหมายของคำแต่ละคำ สามารถอ่าน
ออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่าน และส่ือท่ีพบในชีวิติประจำวันได้  คัดลายมือ และเขียนคำอย่างต้ังใจ 
และถูกต้อง เขียนคำด้วยลายมือที่ถูกต้อง สวยงาม เขียนประโยค เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
ใช้ภาษาพูด และภาษาเขียน ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล และกาละเทศะเข้าใจในความแตกต่างของภาษาไทย 
และมีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

           การเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง ฟังและ/หรือดูส่ิงต่างๆอย่างต้ังใจ 
พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของ
ตนเอง สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายใต้การดูแลของผู้อื่น สรุปความเข้าใจของตน
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้จากกาตั้งคำถาม มีทักษะการฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราว อ่านเรื่องและดูภาพเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ใกล้ตัว แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการ
กระทำของตนที่มีต่อผู้อื่น บอกสิ่งที่ตนและเพื่อนทำได้ สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีอ่านบอก
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม สังเกตโดยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า และลงความเห็นจากประสบการณ์ของตนเอง รู ้จักตนเอง อธิบายองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีสังเกตได้อย่างชัดเจน เขียนคำจากภาพท่ีกำหนดให้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมที่ครูจัด
ขึ้นได้ซักถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ และสนใจ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในช้ันเรียน สร้างช้ินงานโดยอาศัยต้น
แบบอย่างง่าย บอกเล่าความคิดของตนเองจากส่ิงท่ีพบเห็น ช่วยเหลือกิจกรรมของช้ันเรียน ซักถามเกี่ยวกับส่ิง
ที่ตนเองอยากรู้และสนใจ บอกความชอบและความสนใจของตนเองได้สร้างชิ้นงานตามจินตนาการณ์ของ
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ตนเองส่ือสารผ่านคำพูด ท่าทาง ภาพ เสียง สัญลักษณ์ แบบง่ายๆได้เข้าใจการกระทำท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง และ
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนได้ การสื่อสาร การ
ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นใกล้ตัวได้  เมื ่อพบปัญหาอย่างง่ายสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองบอก
ความรู้สึก และอารมณ์พื้นฐานของตนเองได้ บอกความแตกต่างของเหตุการณ์ใกล้ตัว  ความรู้สึก ที่เกิดจาก
การรับสาร อย่างง่ายได้ รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

                  มีสมาธิในการฟัง และการดู เข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งที ่ ฟัง ดู พูดเพื่อสื ่อสารข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสม  อ่านออกเสียงคําได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคําที่อ่านออก
เสียง มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่งที่อ่าน มีนิสัยรักการอ่าน คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง เขียนสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์   ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ   มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทย                                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

เพื่อศึกษาการฟัง การดู การอ่าน บทอ่านและสื่อรูปแบบต่าง ๆ  เข้าใจคิดวิเคราะห์ การพูดและการ
เขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  และการใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน   

ใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียนส่ือสาร คิดวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของส่ือรูปแบบ
ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

เพื่อให้เกิดการกล้าแสดงออก  ความมั่นใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบและสร้างสรรค์   
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 

1.1 ฟังและ/หรือดูอย่างต้ังใจแล้วปฏิบัติตามคำส่ัง คำช้ีแจง และคำแนะนำได้ถูกต้องเหมาะสม 
1.2 ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียดและสาระสำคัญ รวมท้ัง

แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 พูดส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
1.4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนได้อย่างเป็นกลาง 
1.5 สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย

เคารพในความหลากหลาย 
2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 

2.1 อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดให้อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมท้ัง
เข้าใจความหมายของคำ แล้วสามารถอ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและสื ่อที ่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

2.2 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ต้ังคำถามและตอบคำถามเพื่อสรุปเรื่อง
และบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

2.3 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น 

2.4 อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 

3.1 คัดลายมือและเขียนคำอย่างตั ้งใจและถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 

3.2 เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
3.3 เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
3.4 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของตนได้อย่างเป็นกลาง 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
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4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะเรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในความหลากหลาย 

4.3 อ่านและเขียนสะกดคำตามหลักการได้ถูกต้องและนำไปใช้อ่านและเขียนสะกดคำใหม่ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.4 แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการส่ือสารและเหมาะสมกับบริบท 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 

การคิดขั้นสูง 
− บอกเล่าความคิดของตนเองหรือจินตนาการที ่แปลกใหม่ไปจากสิ ่งรอบตัว ได้อย่าง

หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 
− ทำผลงานท่ีเป็นชิ้นงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมี

อยู ่ หรือนำสิ ่งอื ่นมาทดแทนสิ ่งที ่ขาดได้ในเวลาที ่กำหนดและสามารถนำไปใช้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

− อธิบายองค์ประกอบที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาด
ภาพ เคล่ือนไหวร่างกาย 

การส่ือสาร 
− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว

ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว

เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตาม
วัย 

− มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื ่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อ ื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
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− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่ตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมี
เหตุผล 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนองต่อส่ิงท่ีฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของส่ิงท่ี

ฟังและดูรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
2. พูดเพื่อส่ือสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลาง โดยเคารพใน

ความหลากหลาย 
3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำที่อ่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียงและ

เข้าใจตัวบทได้หลากหลายมากขึ้น 
4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจส่ิงท่ีอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านและนำข้อคิดจาก

การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจำวันได้

ชัดเจนและเหมาะสม 
6. เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของ

ตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทย                                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

เพื่อศึกษาการฟัง การดู การอ่าน บทอ่านและสื่อรูปแบบต่าง ๆ  เข้าใจคิดวิเคราะห์ การพูดและการ
เขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  และการใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน   

ใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียนส่ือสาร คิดวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของส่ือรูปแบบ
ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

เพื่อให้เกิดการกล้าแสดงออก  ความมั่นใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบและสร้างสรรค์   
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การฟัง การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 

1.1 ฟังและ/หรือดูอย่างต้ังใจแล้วปฏิบัติตามคำส่ัง คำช้ีแจง และคำแนะนำได้ถูกต้องเหมาะสม 
1.2 ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง บอกรายละเอียดและสาระสำคัญ รวมท้ัง

แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 พูดส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
1.4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนได้อย่างเป็นกลาง 
1.5 สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย

เคารพในความหลากหลาย 
2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 

2.1 อ่านออกเสียงคำในบทอ่านและสื่อประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดให้อย่างตั้งใจและถูกต้อง รวมท้ัง
เข้าใจความหมายของคำ แล้วสามารถอ่านออกเสียงตลอดจนทำความเข้าใจบทอ่านและสื ่อที ่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

2.2 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วลำดับเหตุการณ์ ต้ังคำถามและตอบคำถามเพื่อสรุปเรื่อง
และบอกข้อคิด ตลอดจนคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

2.3 อ่านบทอ่านและส่ือประเภทต่าง ๆ แล้วนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น 

2.4 อ่านบทอ่านตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 

3.1 คัดลายมือและเขียนคำอย่างตั ้งใจและถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 

3.2 เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการเขียนโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
3.3 เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
3.4 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของตนได้อย่างเป็นกลาง 

4. การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
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4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะเรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในความหลากหลาย 

4.3 อ่านและเขียนสะกดคำตามหลักการได้ถูกต้องและนำไปใช้อ่านและเขียนสะกดคำใหม่ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.4 แต่งประโยคอย่างง่ายตรงตามเจตนาในการส่ือสารและเหมาะสมกับบริบท 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 

การคิดขั้นสูง 
− บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการที ่แปลกใหม ไปจากสิ ่งรอบตัว ไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 
− ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งท่ี

มีอยู หรือนำสิ่งอื ่นมาทดแทนสิ่งที ่ขาดได ในเวลาที ่กำหนดและสามารถนำไปใชจริงใน
ชีวิตประจำวัน 

− อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาด
ภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

การส่ือสาร 
− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว

ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว

เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและ
โรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตาม
วัย 

− มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื ่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อ ื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
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− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่ตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมี
เหตุผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนองต่อส่ิงท่ีฟังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของส่ิงท่ี

ฟังและดูรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
2. พูดเพื่อส่ือสารข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก ได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลาง โดยเคารพใน

ความหลากหลาย 
3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของคำที่อ่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียงและ

เข้าใจตัวบทได้หลากหลายมากขึ้น 
4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจส่ิงท่ีอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านและนำข้อคิดจาก

การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. คัดลายมือและเขียนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจำวันได้

ชัดเจนและเหมาะสม 
6. เขียนส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับงานเขียนของ

ตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

          จำนวนนับไม่เกิน 1-10 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวนเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนแบบรูปของจำนวนแบบ
รูปเรขาคณิตการบวก การลบจำนวนนับการวัดความยาว การช่ังน้ำหนัก เวลา การเงินการวัดความยาว การช่ัง
น้ำหนัก  รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ แผนภูมิ สถิติ 

           ทักษะการนับ การบวกเลขการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์การสังเกตการบวก ลบเลขการ
วัด การชั่ง การสังเกต  การอ่าน เขียนบอกเวลา  การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิด
สร้างสรรค์การจำแนกการวิเคราะห์ การสังเกต การตัดสินใจการแก้ปัญหาการคำนวณ การรวบรวมข้อมูล 
ความรอบคอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดได้อย่างหลากหลายความมุ่งมั่นในการทำงาน 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
           สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ (pattern) จาก
มุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั ้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn)ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของ
ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับมีความมุมานะในการทำความเข้าใจและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ระหนักและ
เห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาคิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม สืบค้น 
ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆและเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การ
แสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ใช้
สื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดของตนเองสื ่อสารแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพ
งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจและ
แนวคิดของตนเองต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่น
ในชีวิตจริงสื ่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ี
หลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของ
ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมรับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่นรับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสมตระหนักถึงความจำเป็นและ
ความสำคัญในการให้เหตุผล 
                อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหว่าง
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพ เคล่ือนไหวรางกายการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
และวิทยาการอย่างยั่งยืนวิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางอธิบาย
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องคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มี  และความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ี
เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพ หรือแผนผังวาดภาพ เคลื่อนไหวรางกายการสื่อสารฟัง
เสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบคำถามอย่าง
ตรงไปตรงมาทั้งในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกที่ได้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางอธิบายเหตุผลและความ
เหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนการรวมพลังทำงานเป็นทีมรับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำการ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั ่งยืนใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ ่งเป็นที ่มาของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาการจัดการตนเอง
สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้างสรุปความเขาใจของตน 
และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ังคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราวฟังเสียง 
อ่านเรื ่อง และดูภาพที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที ่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบคำถามอย่าง
ตรงไปตรงมาทั้งในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกที่ได้รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนบทบาทท่ี
ได้รับมอบหมายการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืนอธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์
อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนระบุความสามารถของตนเองและเพื ่อนได้
ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาที่มีความเปนไปไดจริง
ในทางปฏิบัติและลงมือแกปัญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการติดตามของผูใหญ่ตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวท่ีส่งผลต่อการส่ือสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมรู้ความสามารถ
ของตน และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ร่วมตัดสินใจ 
กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆมีส่วนร่วม
ทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองตามแนวทางที่ออกแบบไวการรวมพลังทำงานเป็น
ทีมร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลง
นั้น ๆ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ัง
ที่โรงเรียนและที่บ้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนเลือกใช้สิ ่งของในชีวิตประจำวันได้
ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นการจัดการตนเองระบุความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนได้การส่ือสารส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะ
อย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะการรวมพลังทำงานเป็นทีมร่วมตัดสินใจ 
กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองทั้งที่โรงเรียนและท่ี
บ้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งมีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือ
ผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังติดตามข้อมูล
ข่าวสารและปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนที่เหมาะสมตามวัยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง
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ยั ่งยืนอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง ่ายจากหลักฐานที ่รวบรวมได้อธิบายความเชื ่อมโยงของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายที ่เกี ่ยวข้องกัน ซึ ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการจัดการตนเองระบุ
ความสามารถของตนเองและเพื่อนได้การสื่อสารสื่อสารเรื ่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การ
แสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย  โดยเลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะการรวมพลังทำงานเป็น
ทีมร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลง
นั้น ๆใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ัง
ที่โรงเรียนและที่บ้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนที่เหมาะสมตามวัยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่างยั่งยืนอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อธิบายความ
เชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบอกเลาความคิด
ของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนด
ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาที่มีความเปนไปไดจริง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยีลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อน
ได้ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิต
สื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม 
รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแล
รักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านมีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและไม่ทำให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนที่เหมาะสมตามวัยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่างยั่งยืนอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อธิบายความ
เช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอธิบายเหตุผลและ
ความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตนรู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของ
ตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที ่และบทบาทที ่ได ้ร ับมอบหมายได้อธิบายความเชื ่อมโยงของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวัน
ได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและ
เพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จสื่อสารเรื ่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การ
แสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะรู้ความสามารถของตน 
และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้การเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็งรับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ัน
เรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนเลือก
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รูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง 
แผนภูมิวิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางประเมินความน่าเช่ือถือ
และความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานที่รวบรวมได้บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้นใน
แง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื ่นอธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื ่องตาง ๆใน
ชีวิตประจำวันของตนรู้วิธีการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเองใน
ระยะสั้นร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ
ข้อตกลงนั้น ๆมีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกันการเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็งหาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผลใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสารระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ี
แตกต่างจากโลกของเกมและส่ือดิจิทัล 

ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมอธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose)ของ
จำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผลอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้าง
ข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือ
แตกต่างจากเดิม อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  แก้ปัญหา
เกี่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ  อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก 
เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม สื่อสาร
เกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบ
จำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์
ต่าง ๆรับรู้ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการสังเกตและ
การสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  ให้เหตุผลในการจำแนกและ
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง สื ่อสารแปล
ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือ
ส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

เพื่อศึกษาจำนวนนับไม่เกิน 100,000  อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จำนวนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  แบบรูปของ
จำนวนแบบรูปเรขาคณิต  การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับ  วัดความยาว ชั่งน้ำหนัก ตวง
ปริมาตร เวลา การเงิน รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีแกนสมมาตร จัดการข้อมูล แผนภูมิ  
สถิติ 

ใช้ทักษะการอ่าน เขียน นับ คำนวณการบวกเลขลบเลข เวลา และเปรียบเทียบ สังเกต วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์การเลือกใช้เครื่องมือ การวัด การช่ัง การตวง  นำเสนอการแก้ปัญหา จำแนก การออกแบบรูปร่าง 
รวบรวมข้อมูลการตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความอดทน ความมุ่งมั่นในการหาข้อสรุปและการทำงาน  มีระเบียบแบบ
แผน  มีความมั่นใจในตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างหลากหลาย  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การแก้ปัญหา 

1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของ
ตนเอง (thinking mathematically) 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
การสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 

1.3 มีความมุมานะในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

2. การส่ือสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ี

หลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์

รองรับ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน

หรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 

4. การสร้างข้อสรุปท่ัวไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ (pattern) 

จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ท้ังด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 
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4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปท่ัวไป โดยนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. การคิดสร้างสรรค์ 

5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม 
5.2 ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นใน

ชีวิตจริง 
6. การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 

6.1 ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดของตนเอง 
6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกใช้ประกอบการ

เรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 

การคิดขั้นสูง 
− อธิบายองค์ประกอบที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหว
ร่างกาย 

− อธิบายองค์ประกอบท่ีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 

− โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวร่างกาย 
− สรุปความเข้าใจของตน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จากการต้ังคำถาม 

การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 
− ระบุปัญหาอย่างง่ายหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาออกแบบวิธีแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นไป

ได้จริงในทางปฏิบัติและลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนปัญหาได้รับการแก้ไข ภายใต้การติดตามของ
ผู้ใหญ่ 

− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
การส่ือสาร 

− ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบ
คำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือก

และผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
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− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ
ข้อตกลงนั้น ๆ 

• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้

ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− รับรู ้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง

เหมาะสมตามคำแนะนำ 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้อง
ขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ัน
เรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
− ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นท่ีมาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมท่ีไม่

ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา 
− อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 
− ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง

ตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 
− เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและ

ผู้อื่น 
− อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ

เทคโนโลยี 
− เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ 

แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ 
− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
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− ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร 
− ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกต่างจากโลกของเกมและส่ือดิจิทัล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของ

จำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับท่ี

เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณและ
การหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว 
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิมอย่าง
มุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด
และเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

7. ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
8. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ี

หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน

การสังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มี

แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว ส่ือสารแปล

ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน

ของตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

เพื่อศึกษาจำนวนนับไม่เกิน 100,000  อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง
จำนวนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  แบบรูปของ
จำนวนแบบรูปเรขาคณิต  การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับ  วัดความยาว ชั่งน้ำหนัก ตวง
ปริมาตร เวลา การเงิน รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีแกนสมมาตร จัดการข้อมูล แผนภูมิ  
สถิติ 

ใช้ทักษะการอ่าน เขียน นับ คำนวณการบวกเลขลบเลข เวลา และเปรียบเทียบ สังเกต วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การเลือกใช้เครื่องมือ การวัด การช่ัง การตวง  นำเสนอการแก้ปัญหา จำแนก การออกแบบรูปร่าง 
รวบรวมข้อมูลการตัดสินใจ  

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความอดทน ความมุ่งมั่นในการหาข้อสรุปและการทำงาน  มีระเบียบแบบ
แผน  มีความมั่นใจในตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างหลากหลาย  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑ การแก้ปัญหา 

1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของ
ตนเอง (thinking mathematically) 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
การสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 

1.3 มีความมุมานะในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

๒   การส่ือสาร และนำเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ี

หลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 นำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

๓   การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลโดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์

รองรับ 
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน

หรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 
3.3 ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 

๔   การสร้างข้อสรุปท่ัวไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ (pattern) 

จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ท้ังด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 
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4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปท่ัวไป โดยนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๕   การคิดสร้างสรรค์ 

5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม 
5.2 ประยุกต์ และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นใน

ชีวิตจริง 
๖ การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 

6.1 ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวคิดของตนเอง 
6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกใช้ประกอบการ

เรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 

การคิดขั้นสูง 
− อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหวางองค

ประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคลื่อนไหวราง
กาย 

− อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหวางองค
ประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ 

− โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 
− สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ังคำถาม 

การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว 
− ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมีความเปนไป

ไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการติดตามของผู
ใหญ่ 

− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
การส่ือสาร 

− ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบ
คำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือก

และผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
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− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ
ข้อตกลงนั้น ๆ 

• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้

ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− รับรู ้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง

เหมาะสมตามคำแนะนำ 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้อง
ขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ัน
เรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
− ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นท่ีมาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมท่ีไม่

ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา 
− อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 
− ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง

ตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 
− เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและ

ผู้อื่น 
− อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ

เทคโนโลยี 
− เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ 

แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ 
− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
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− ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร 
− ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกต่างจากโลกของเกมและส่ือดิจิทัล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของ

จำนวน เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจำนวนนับท่ี

เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณและ
การหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว 
และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิมอย่าง
มุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัด
และเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

7. ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
8. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ี

หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน

การสังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจำแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มี

แกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว ส่ือสารแปล

ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

เพื่อศึกษา คำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ครอบครัว  คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร ผลไม้ สัตว์
เลี้ยง สี  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ สถานการณ์  เนื้อหานิทาน เรื่องสั้น  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล และส่ิงรอบตัว  คำส่ัง คำขอร้อง ความต้องการ  การเลือกใช้ส่ือ 

เพื่อใช้  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การสนทนา  การดู การเขียน  การสังเกต 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ  กล้าแสดงออก  ความรอบคอบ  ความกระตือรือร้น  ความอดทน 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ  ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ  ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัว  อ่านประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง   อ่านบทความส้ันๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เขียนประโยคอย่าง
ง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูล สนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง  เขียนคำศัพท์ท่ีตนเองสนใจ ใช้คำศัพท์วลีส้ันๆ
สร้างช้ินงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะหลัก  แสดงออกถึงความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้น  ฟังเสียง  อ่านคำ  แสดงออกถึงการควบคุม
อารมณ์  อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวได้ ระบุความสามารถของตนเองได้ บอกงานท่ี
ตนเองต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ  สรุปความเขาใจของตน เกี่ยวกับเรื่องนั้นได  รับสารและส่ือสาร
กับบุคคลใกล้ตัว   อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง 
ท่าทาง  แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและไม่ทำให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  แสดงความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้น  มีความเข้าใจตนเอง  สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวและแสดงออก
ทางศิลปะอย่างง่าย ๆ มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอการจัดการตัวเอง  สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  บอกเหตุผลในการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  แสดงความอดทนในการรับสารและสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว  หาทางออกร่วมกันกับ
เพื่อนและครูเรื่องความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผล ระบุความสามารถของตนเองได้  ทำผลงานที่เปนช้ิน
งานของตนเองได้   รู ้ประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง  ร่วมตัดสินใจ ทำงานร่วมกันของทีม  มีการ
ตัดสินใจร่วมกัน  มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ผลลัทธ์การเรียนรู้ ฟัง พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเองได้อย่างถูกต้อง   ฟัง พูด 
โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง  ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ จากส่ือ  อ่านประโยคคำส่ัง  อ่านนิทาน 
เรื่องส้ัน ได้อย่างถูกต้อง  เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง  ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่าง
ง่าย  ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา  เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองอย่างเหมาะสม
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
เพื่อศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ครอบครัว อาหาร ผลไม้ สัตว์เลี้ยง สี  ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ บุคคล เหตุการณ์ สถานการณ์ และส่ิงรอบตัว บอกความรู้สึกต่างๆ 
ของบุคคล คำส่ัง คำขอร้อง ความต้องการ การเลือกใช้ส่ือนิทาน เรื่องส้ัน การ์ตูน เพลง ภาพยนตร์ 
 ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนา การวิเคราะห์ การสังเกต การสร้างสรรค์
ช้ินงาน 

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความอดทน กระตือรือร้น แสดงความสนใจ กล้าแสดงออก คิดอย่างมี
วิจารณญาณ เห็นคุณค่า  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ฟัง พูดเพื่อการส่ือสาร 

1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง ่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ วลี ที ่ เก ี ่ยวข้องใกล้ต ัวใน
ชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 

1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ รอบตัวใช้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลีท่ีส้ันและง่ายหรือใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

1.3 ใช้คำศัพท์ วลีสั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล 
กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง ่ายเกี ่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจากสื ่อ ท่ี

หลากหลายแล้วปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
2.2 อ่านบทความส้ันๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ

จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 

3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.2 เขียนคำศัพท์ วลี และประโยคส้ัน ๆ ท่ีตนเองสนใจ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4. ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น 

4.1 สนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดโดยใช้วลี ประโยคง่ายๆ 
ร่วมกับผู้อื่น ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

4.2 สร้างช้ินงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตัวเอง 
1 แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
2 ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
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3 บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
4 สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

การคิดขั้นสูง 
1. สรุปความเข้าใจของตน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จากการตั้งคำถาม 

การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 
2. อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
3. ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู่ หรือ

นำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดได้ในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน 
การส่ือสาร 

1. ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบ
คำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

2. แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 

3. สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือก
และผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

4. รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
5. ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1. แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
2. ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ

ข้อตกลงนั้น ๆ 
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้

ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

1. มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้อง
ขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

2. ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

3. หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1. สร้างชิ้นงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง
สะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 

2. เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมายวลี ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

โดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
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2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปล่ียนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำส้ัน ๆ และง่าย 
ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏบิัติ
ตามได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ จากส่ือวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องส้ัน โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือประโยค
อย่างง่ายเพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

4. อ่านประโยคคำส่ัง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องส้ัน การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่าง

เหมาะสม 
6. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กับบุคคลตามกาลเทศะ 
7. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึกได้อย่าง

เหมาะสม 
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดใน

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
9. เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาท่ีสะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเองอย่างเหมาะสม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
เพื่อศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ครอบครัว อาหาร ผลไม้ สัตว์เลี้ยง สี  ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ บุคคล เหตุการณ์ สถานการณ์ และส่ิงรอบตัว บอกความรู้สึกต่างๆ 
ของบุคคล คำส่ัง คำขอร้อง ความต้องการ การเลือกใช้ส่ือนิทาน เรื่องส้ัน การ์ตูน เพลง ภาพยนตร์ 
 ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนา การวิเคราะห์ การสังเกต การสร้างสรรค์
ช้ินงาน 

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความอดทน กระตือรือร้น แสดงความสนใจ กล้าแสดงออก คิดอย่างมี
วิจารณญาณ เห็นคุณค่า  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
๑ฟัง พูดเพื่อการส่ือสาร 

1.1 ฟังและพูดคำศัพท์ง่าย ๆ สะกดคำ บอกความหมายของคำ วลี ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัวใน
ชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง 

1.2 ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล หรือส่ิงต่าง ๆ รอบตัวใช้ข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำและวลีท่ีส้ันและง่ายหรือใช้ประโยคพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

1.3 ใช้คำศัพท์ วลีส้ัน ๆ และสำนวนท่ีใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล 
กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๒อ่านเพื่อความเข้าใจ 
2.1 อ่านประโยคอย่างง ่ายเกี ่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวจากสื ่อ ท่ี

หลากหลายแล้วปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม 
2.2 อ่านบทความส้ันๆ ง่ายๆ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ

จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๓เขียนเพื่อแสดงความคิดและสะท้อนความรู้สึก 

3.1 เขียนประโยคอย่างง่ายเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.2 เขียนคำศัพท์ วลี และประโยคส้ัน ๆ ท่ีตนเองสนใจ จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๔ใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่น 

4.1 สนทนา สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดโดยใช้วลี ประโยคง่ายๆ 
ร่วมกับผู้อื่น ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

4.2 สร้างช้ินงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตัวเอง 
๑แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
๒ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
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๓บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
๔สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

การคิดขั้นสูง 
๕สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ังคำถาม การฟ
ง/ อานขอมูลเรื่องราว 
๖อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
๗ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำ
ส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

การส่ือสาร 
๘ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบคำถาม
อย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
9แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับ
สถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
10ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและ
ผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
๑๑รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
๑๒ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๑๓แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
๑๔ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ
ข้อตกลงนั้น ๆ 

• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้

ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

1มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ
หรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวงั 
๒ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 
๓หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
๔สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก 
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
๕เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมายวลี ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

โดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
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2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปล่ียนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำส้ัน ๆ และง่าย 
ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติ
ตามได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

3. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสนใจ จากส่ือวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องส้ัน โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือประโยค
อย่างง่ายเพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม 

4. อ่านประโยคคำส่ัง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. อ่านนิทาน เรื่องส้ัน การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง และบอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่าง

เหมาะสม 
6. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กับบุคคลตามกาลเทศะ 
7. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึกได้อย่าง

เหมาะสม 
8. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิด

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
9. เลือกใช้ส่ือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาท่ีสะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเองอย่างเหมาะสม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชาศิลปะ                                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                  สุนทรียภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของรอบตัวในการสร้างงานศิลปะ 

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติการขับร้องเพลงการสร้างเครื่องดนตรีจากวัสดุในท้องถิ่น/ของเหลือ
ใช้บทบาทของนักดนตรี บทบาทของผู้ชมดนตรี เคล่ือนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ การวิเคราะห์
ผลงานศิลปะการวิเคราะห์ผลงานศิลปวัฒนธรรม การประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

                ทักษะการสังเกตการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์การจิตนาการการสร้างสรรค์ผลงานการการออก
เสียงการฟังการร้องเพลง  การบรรเลงดนตรี การสร้างสรรค์ท่าทาง การเคล่ือนไหวร่างกาย การสังเกต  การฟัง  
การดูการนำเสนอการพัฒนาสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ 

               เห็นคุณค่างานศิลปะ กระตือรือร้นเห็นคุณค่างานศิลปะ กระตือรือร้นกล้าแสดงออกแสดงความ
สนใจ ตั้งใจฟังบทเพลงปฏิบัติตามบทบาท กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน กล้าแสดงออก
แสดงความสนใจความมั ่นใจเห็นคุณค่างานศิลปะ กล้าแสดงออก แสดงความสนใจ  เห็นคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ศิลป์สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู ้เร ียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที ่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

               รับรู ้ สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข ้าใจความหมายและเข้าใจความสัมพันธ ์ของ
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และรูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ 
สามารถสื ่อความหมายทางรูปแบบและเรื ่องราวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ร ู ้จักชื ่นชม
สุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึง
ผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการรับรู้ทางการมองเห็น การ
สัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัสสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที ่ตนเองชื่นชอบ 
หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่นถ่ายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัวที่เช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และจากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธ ีการท่ี
หลากหลายจนค้นพบสิ่งใหม่ทดลองและสังเกตผลที ่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะสนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่เหมาะกับ
ช่วงวัย เรียนรู้อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟังขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ 

ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียงและอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีมีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล 
หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเด่ียว หรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมและผู้
แสดงที่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนสนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของใน
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ลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพใช้ภาษาท่า ส่ือความหมายแทนคำพูด และแสดงการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองแสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือ
นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เหมาะสมกับวัยสนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ใน
ท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบรับรู้ ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะแสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็นที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะที่สัมพันธ์กับผลงานศิลปะแสดง
ความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื ่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มี
เหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนา
จิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกตเห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท
สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ประยุกต์งาน
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ 

บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จบอกเลาความคิด
ของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนดมี
อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือ
เมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน 
โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่าการจัดการตนเอง
แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้นทำผลงานที ่เป นชิ้นงานหรือวิธีการที ่มี
รายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนด
และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวันสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออก
ทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะมีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ี
รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู ้อื ่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื ่นเมื ่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความ
ช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนใส่ใจและดูแล
สิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้
คุณค่าอธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมี  และความสัมพันธระหวางองค
ประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกายส่ือสาร
เรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื ่อให้
เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะรู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตาม
หน้าที่และบอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยางหลากหลายและ
รวดเร็วในเวลาท่ีกำหนดฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น 
แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย
เพื่อนในทีมรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามคำแนะนำระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้างแสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้น
ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตส่ือ
ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะบรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำ
ให้สำเร็จอธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหวางองค
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ประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคลื่อนไหวรางกายแสดง
ความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัว
ท่ีต่างจากตนเองแสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีมมีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและ
ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของ
ส่วนรวมอย่างระมัดระวังการจัดการตนเองบรรยายกิจกรรม/งานที่ตนเองและเพื่อนอาจต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง
อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกายส่ือสารเรื่องราว
ใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตส่ือรู้ความสามารถ
ของตน และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้มีอิสระท่ีจะ
คิด  และแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังระบุปัญหาและ
มองเห็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

                    รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ ความรู้สึกของตนชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด 
และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม   สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที ่ตนเองชื ่นชอบ ถ่ายทอด 
ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยง
กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่นร้องเพลง  เคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆมีส่วนร่วมใน
การแสดงดนตรีไทย หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเด่ียวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็น
ผู้ดู ผู้ชมที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนสนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างอิสระ ในรูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน ที่เหมาะสมกับวัยรับรู ้ ชื ่นชมความงาม ความไพเราะ 
แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์)เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะ                                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
เพื่อศึกษาสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์งานศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ วัสดุ

อุปกรณ์และสิ่งของรอบตัวในการสร้างงานศิลปะ การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  วัฒนธรรม การประยุกต์งาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การขับร้องเพลง บทเพลงเพลงไทยและสากล  บทบาทของนักดนตรี บทบาท
ของผู้ชมดนตรี  การสร้างเครื่องดนตรีจากวัสดุในท้องถิ่น/ของเหลือใช้ เคล่ือนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติ 
คน สัตว์ การใช้ภาษาท่า ส่ือความหมาย การแสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย   

ใช้ทักษะการฟัง การดู  การออกเสียง การสังเกต การวิเคราะห์ผลงานการคิดสร้างสรรค์ การจิตนา
การ การสร้างสรรค์ผลงาน การร้องเพลง การบรรเลงดนตรี การสร้างสรรค์ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย  
การนำเสนอ การพัฒนาสร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น แสดงความสนใจ กล้าแสดงออก ความมั่นใจ อดทน อดกลั้น ตั้งใจฟัง
บทเพลง เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย งานศิลปะ การแสดงดนตรี 
การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย มีทัศนคติท่ีดีต่อการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย ปฏิบัติตามบทบาท 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

1.1 รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการรับรู้
ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

1.2 ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกตเห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ 
ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาทสัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติ 

2. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
2.1 รับรู ้ สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจความสัมพันธ ์ของ

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และรูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ 
สามารถส่ือความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.2 ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะ 

2.3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่นถ่ายทอดจินตนาการจาก
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัวที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และจาก
ประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจนค้นพบส่ิงใหม่ 

3. ร้อง เล่น เต้น และเคล่ือนไหวตามเสียงดนตรี 
3.1 สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีท่ีเหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง 
3.2 ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียงและอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
3.3 ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลง 
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3.4 ขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ 
3.5 มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม ด้วยความ

มั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 
4. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 

4.1 สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของในลักษณะต่าง ๆ อย่าง
อิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 

4.2 ใช้ภาษาท่า สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง 

4.3 แสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

4.4 สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 
5. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ

วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 
5.1 รับรู้ ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้ สึก 

ความประทับใจ และความคิดเห็นท่ีสะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 
5.2 แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื ่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่าง

สร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
5.3 เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

การคิดขั้นสูง 
− บอกเล่าความคิดของตนเองหรือจินตนาการที ่แปลกใหม่ไปจากสิ ่งรอบตัว ได้อย่าง

หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 
− ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมี

อยู ่ หรือนำสิ ่งอื ่นมาทดแทนสิ ่งที ่ขาดได้ในเวลาที ่กำหนดและสามารถนำไปใช้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 

− อธิบายองค์ประกอบที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 

− โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวร่างกาย 
การส่ือสาร 

− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย
เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว
ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว
เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 

− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือ 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 

การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
− มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ

ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
− ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และ

เช่ือมโยงกับตนเอง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของ
ตนชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงาน
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

3. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง
หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทาง
ดนตรีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ 
และรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 
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4. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 

5. สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์
และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ใน
รูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย และเล่า
ถึงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 

6. รับรู้ ช่ืนชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะ
ของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นส่ือแสดงความ
งามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะ                                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
เพื่อศึกษาสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์งานศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ วัสดุ

อุปกรณ์และสิ่งของรอบตัวในการสร้างงานศิลปะ การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  วัฒนธรรม การประยุกต์งาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การขับร้องเพลง บทเพลงเพลงไทยและสากล  บทบาทของนักดนตรี บทบาท
ของผู้ชมดนตรี  การสร้างเครื่องดนตรีจากวัสดุในท้องถิ่น/ของเหลือใช้ เคล่ือนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติ 
คน สัตว์ การใช้ภาษาท่า ส่ือความหมาย การแสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย   

ใช้ทักษะการฟัง การดู  การออกเสียง การสังเกต การวิเคราะห์ผลงานการคิดสร้างสรรค์ การจิตนา
การ การสร้างสรรค์ผลงาน การร้องเพลง การบรรเลงดนตรี การสร้างสรรค์ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย  
การนำเสนอ การพัฒนาสร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น แสดงความสนใจ กล้าแสดงออก ความมั่นใจ อดทน อดกลั้น ตั้งใจฟัง
บทเพลง เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย งานศิลปะ การแสดงดนตรี 
การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย มีทัศนคติท่ีดีต่อการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย ปฏิบัติตามบทบาท 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

1.1 รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการรับรู้
ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

1.2 ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกตเห็น เข้าใจและรับรู้สุนทรียภาพ 
ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาทสัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติ 

2. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
2.1 รับรู ้ สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจความสัมพันธ ์ของ

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และรูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ 
สามารถส่ือความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ 

2.2 ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะ 

2.3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองช่ืนชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่นถ่ายทอดจินตนาการจาก
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัวที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และจาก
ประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจนค้นพบส่ิงใหม่ 

3. ร้อง เล่น เต้น และเคล่ือนไหวตามเสียงดนตรี 
3.1 สนุกกับการร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีท่ีเหมาะกับช่วงวัย เรียนรู้อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง 
3.2 ฟัง อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจากธรรมชาติและเครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ รูปแบบการเกิดเสียงและอธิบายบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี 
3.3 ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง หรือโน้ตเพลง 
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3.4 ขับร้อง เคาะจังหวะ และบรรเลงดนตรีอย่างถูกต้อง ด้วยความมั่นใจ 
3.5 มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม ด้วยความ

มั่นใจ และเหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมและผู้แสดงท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 
4. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 

4.1 สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของในลักษณะต่าง ๆ อย่าง
อิสระ สร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 

4.2 ใช้ภาษาท่า สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง 

4.3 แสดงท่าทางประกอบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

4.4 สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และเล่าถึงการแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 
5. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ

วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 
5.1 รับรู้ ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก 

ความประทับใจ และความคิดเห็นท่ีสะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 
5.2 แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื ่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่าง

สร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
5.3 เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลป์ สืบสาน ประยุกต์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ 
สมรรถนะหลัก 

การจัดการตนเอง 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

การคิดขั้นสูง 
− บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการที ่แปลกใหม ไปจากสิ ่งรอบตัว ไดอยาง

หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 
− ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งท่ี

มีอยู หรือนำสิ่งอื ่นมาทดแทนสิ ่งที ่ขาดได ในเวลาที่กำหนดและสามารถนำไปใชจริงใน
ชีวิตประจำวัน 

− อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ 

− โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 
การส่ือสาร 

− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย
เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว
ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว
เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 

− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือ 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 

การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
− มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อ ื่นเมื่อ

ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
− ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และ

เช่ือมโยงกับตนเอง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด ความรู้สึกของ
ตนชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด และบูรณาการเชื่อมโยงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงาน
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

3. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แทนเสียง
หรือโน้ตเพลง ในการเคาะจังหวะ ขับร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบายองค์ประกอบทาง
ดนตรีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ 
และรูปแบบการเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 
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4. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีไทย สากล หรือของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความมั่นใจ
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชมท่ีเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน 

5. สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงท่าทางเลียนแบบในลักษณะต่าง ๆ อย่างอิสระ สร้างสรรค์
และมีสุนทรียภาพ ใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายแทนคำพูด ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ใน
รูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีเหมาะสมกับวัย และเล่า
ถึงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 

6. รับรู้ ช่ืนชมความงาม ความไพเราะ แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะ
ของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานที่ทำร่วมกับเพื่อน อย่างสร้างสรรค์ สุภาพ มีเหตุผล เปิดใจรับฟัง
ความเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นส่ือแสดงความ
งามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ ประยุกต์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
 เพื่อศึกษา หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  บอกอาการเจ็บป่วยของตนเองและผู้อื่น  ป้องกันและปฏิบัติตน              
เมื ่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บปฐมพยาบาล การเคลื่อนไหวร่างกาย  การละเล่นพื้นเมือง  การเล่นกีฬา                  
การพัฒนาตนเอง  การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

 เพื ่อใช้  การฟัง ดู อ่านข้อมูล การสังเกต การป้องกันตัวเอง การเคลื ่อนไหว  การรวบรวมข้อมูล                    
การสังเกตอารมณ์ ความรู้สึก  การอยู่ร่วมกับผู้อื ่น  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ เห็นประโยชน์ของหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ  ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ เอาใจใส่ตนเอง เห็นความสำคัญต่อสุขภาพตนเอง  กระตือรือร้นในการทำงาน 
อดทน เคารพกฎ กติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน  ความสามัคคี  ยึดมั่นในการพัฒนาตนเอง  

 ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน
ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที ่สูงขึ ้นตามระดับความสามารถ 
ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ความสามารถ
ในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ความสามารถในการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กัน 
ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  
ความสามารถในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม  ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง   ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี กับผู้อื่น 

สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน
ตามขอเท็จจริง ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัว หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู
ในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  สังเกต
ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย  สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  ระบุปญหาอยางงาย  ตระหนัก
ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว   ก่อให้เกิดปัญหา กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุ                       
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้   ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง 
ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม    แสดงออกถึง                
การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว                 
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร  ร่วมตัดสินใจ ทำงานร่วมกันของทีม รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว  ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้  สรุปความเขาใจของตน  
เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว  รับผิดชอบตามหน้าท่ี  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที ่ตนเอง  ระบุความสามารถของตนเองและเพื ่อนได้  สรุปความเขาใจของตน ตระหนักถึง                   
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว  แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื ่อนในทีม  ตั ้งคำถาม                       
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ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง ่าย  บรรยายกิจกรรมที ่ตนเองและเพื ่อนอาจต้องการความช่วยเหลือ                       
เพื่อทำให้สำเร็จ  แสดงการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับผิดชอบตามหน้าท่ี  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมกัน                
กับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหา 
  ปฏิบัต ิตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ร ับร ู ้และหลีกเลี ่ยงการนำตนเองไปอยู ่ในสถานการณ์                        
และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพสังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว  มีสมรรถภาพ              
ทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื ่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ ์กัน   เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเม ือง                          
ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย   สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ                     

สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

เพื่อศึกษาหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายใน บอกอาการเจ็บป่วย                       
ของตนเองและผู้อื ่น ป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บปฐมพยาบาล ป้องกันอุบัติเหตุ
หลีกเลี ่ยงและป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้า การเคลื่อนไหวร่างกาย การละเล่นพื้นเมือง การเล่นกีฬา                  
การพัฒนาตนเอง การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  สถาบันครอบครัว สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  

ใช้ทักษะการฟัง ดู อ่านข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเกตอารมณ์ ความรู้สึก การวิเคราะห์  วางแผน 
การป้องกันตนเอง การเคลื่อนไหว การคิดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การวางแผนแก้ปัญหา  การประยุกต์ใช้     
การประนีประนอม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง เห็นประโยชน์ของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ความเอาใจใส่ต่อสุภาพ 
ควบคุมตนเอง ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ เอาใจใส่ตนเอง เห็นความสำคัญต่อสุขภาพตนเอง เห็นประโยชน์ต่อข้อมูล
รอบตัว อดทน อดกลั้นต่อความคิดเห็นผู้อื ่น กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  เคารพกฎ กติกา มารยาท และ
ข้อตกลงร่วมกัน ความสามัคคี อดทน อดกลั้น กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม  ยึดมั่น             
ในการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง ควบคุมตนเอง เอาใจใส่ตนรอบข้าง กระตือรือร้น               
ในการร่วมกิจกรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม 

ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                    
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. การมีสุขภาพกายท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม 

1.1 ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
1.2 ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้สมวัย 
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเล่ียงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงและ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.4 ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

2. การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
2.1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กัน 
2.2 ความสามารถในการเคล่ือนไหวหลากหลายรูปแบบ อย่างปลอดภัย 
2.3 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเมือง ออกกำลังกาย                  

และเล่นกีฬา อย่างปลอดภัย และมีน้ำใจนักกีฬา 
2.4 ความสามารถในสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
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3. การมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
3.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น 
3.2 ความสามารถในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี กับผู้อื่น 
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตัวเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 

2. การคิดขั้นสูง 
− อธิบายองค์ประกอบท่ีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ 
เคล่ือนไหวร่างกาย 

− ระบุปัญหาอย่างง่ายหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่มีความ
เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนปัญหาได้รับการแก้ไข ภายใต้การ
ติดตามของผู้ใหญ่ 

− สรุปความเข้าใจของตน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้นได้จากการต้ัง
คำถาม การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 

3. การส่ือสาร 
− ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที ่มีรายละเอียดมากขึ้น                      

แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัว                         

เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
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− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู ้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง                 

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ

ข้อตกลงนั้น ๆ 
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 

− รับรู ้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง                
อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน 

เล่นและกิจกรรมนันทนาการท่ีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย              
เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

2. รับรู ้และหลีกเลี ่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี ่ยงและเป็นอันตราย           
ต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง 

3. สังเกตสิ ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย                        
จากอุบติัเหตุ อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล 

4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื ่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ ์กัน มีทักษะ                       
การเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง 
ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทท่ีเหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเม ือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย                            
ด้วยความสนุกสนานมีน้ำใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดพื้นท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังก่อนและหลังทำกิจกรรม 

6. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด
ของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล                
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 

7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเล่ียงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ
ความไม่สบายใจหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที ่ ไม่เป ็นการทำร ้ายหรือใช้ความรุนแรง                            
ขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ท่ีไว้วางใจ 

8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับคนอื่น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

เพื่อศึกษาหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายใน บอกอาการเจ็บป่วย                  
ของตนเองและผู้อื ่น ป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บปฐมพยาบาล ป้องกันอุบัติเหตุ
หลีกเลี ่ยงและป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้า การเคลื่อนไหวร่างกาย การละเล่นพื้นเมือง การเล่นกีฬา                
การพัฒนาตนเอง การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  สถาบันครอบครัว สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  

ใช้ทักษะการฟัง ดู อ่านข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเกตอารมณ์ ความรู้สึก การวิเคราะห์  วางแผน 
การป้องกันตนเอง การเคลื่อนไหว การคิดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การวางแผนแก้ปัญหา  การประยุกต์ใช้     
การประนีประนอม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

 เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง เห็นประโยชน์ของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ความเอาใจใส่  ต่อสุภาพ 
ควบคุมตนเอง ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ เอาใจใส่ตนเอง เห็นความสำคัญต่อสุขภาพตนเอง เห็นประโยชน์ต่อข้อมูล
รอบตัว อดทน อดกลั้นต่อความคิดเห็นผู้อื ่น กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  เคารพกฎ กติกา มารยาท และ
ข้อตกลงร่วมกัน ความสามัคคี อดทน อดกล้ัน กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรม ยึดมั่นใน
การพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง  ควบคุมตนเอง เอาใจใส่ตนรอบข้าง กระตือรือร้น             
ในการร่วมกิจกรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท ตามเกณฑ์
การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.การมีสุขภาพกายท่ีดีและการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม 

1.1 ความสามารถในปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 
1.2 ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในได้สมวัย 
1.3 ความสามารถในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและหลีกเล่ียงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงและ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
1.4 ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

2.การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย 
2.1 ความสามารถในการเคล่ือนไหวอวัยวะทุกส่วนได้อย่างสัมพันธ์กัน 
2.2 ความสามารถในการเคล่ือนไหวหลากหลายรูปแบบ อย่างปลอดภัย 
2.3 ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกาย เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง ออกกำลังกาย และเล่น

กีฬา อย่างปลอดภัย และมีน้ำใจนักกีฬา 
2.4 ความสามารถในสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

3.การมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต 



191 
 

3.1 ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น 
3.2 ความสามารถในการส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี กับผู้อื่น 
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
สมรรถนะหลัก 

1.การจัดการตัวเอง 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 

2.การคิดขั้นสูง 
− อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธระหว่าง

องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือน
ไหวรางกาย 

− ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมีความ
เป็นไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการ
ติดตามของผูใหญ่ 

− สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ัง
คำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว 

3.การส่ือสาร 
− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบ

คำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับ

สถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
4.การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
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− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง

เหมาะสมตามคำแนะนำ 
− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ

ข้อตกลงนั้น ๆ 
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 

− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามคำแนะนำ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน นอน พักผ่อน 

เล่นและกิจกรรมนันทนาการท่ีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และสังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย
ด้วยความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย               
เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย และเสริมสร้างนิสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

2. รับรู ้และหลีกเลี ่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี ่ยงและเป็นอันตราย                  
ต่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเหตุร้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง 

3. สังเกตสิ ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารรอบตัว ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย                   
จากอุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล 

4. มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย เคลื ่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สัมพันธ ์กัน มีทักษะ                       
การเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ ด้วยความแรง 
ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทท่ีเหมาะสมอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

5. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื ้นเม ือง ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย                                                 
ด้วยความสนุกสนานมีน้ำใจนักกีฬา รับรู้และปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงร่วมกันและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดพื้นท่ีปลอดภัยในการทำกิจกรรมท้ังก่อนและหลังทำกิจกรรม 

6. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด
ของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล                       
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 

7. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู ้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรม                       
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู ้และหลีกเลี ่ยงภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง                  
หรือความไม่สบายใจหาทางออกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีไม่เป็นการทำร้ายหรือใช้ความรุนแรง ขอความ
ช่วยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ท่ีไว้วางใจ 

8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีการส่ือสารให้เกิดสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับคนอื่น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

รายวิชาสังคมศึกษา                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                  ศาสนาต่าง ๆการปฏิบัติตนวิธีการแก้ไขในครอบครัววินัยทางการเงินการใช้ของส่วนรวมและ
ทรัพยากรในการทำงานเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนแผนที่ทิศและระยะทางมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสิทธิของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นประเพณีและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติตนต่อสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทยการเลือกใช้สื ่อ สารสนเทศและดิจิทัล
จัดการเวลาในการใช้สื ่อสารสนเทศ และดิจิทัลการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีว ิตของ
ตนเอง และครอบครัว 

                   ทักษะการการคิดวิเคราะห์การอ่านการเขียนการฟังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์การวางแผนการวิเคราะห์การออมและใช้จ่ายเงินการวิเคราะห์ทรัพยากรการวางแผน การวิเคราะห์
การรวบรวมข้อมูลการเขียน/บันทึกการพูด/ตั้งคำถามการวิเคราะห์การวางแผนร่วมกับผู้อื่นการสังเกตและ
สำรวจพฤติกรรมการอ่านและเขียนแผนท่ีการตัดสินใจการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาการพัฒนาใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสัมภาษณ์การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการ
อ่านการฟัง  การพูด/ร้องเพลงการเขียน/บันทึก  การดูการวิเคราะห์ การวางแผน การเขียน/บันทึกการดูการ
วิเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

                   ความอดทน อดกล้ันปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธเอาใจใส่ในการใช้จ่ายเห็นความสำคัญของ
การออมปฏิบัติตนสม่ำเสมอในการการออมการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคมเห็นคุณค่าประวัติความเป็นมาและวิถี
ชีวิตกรตือรือร้นปฏิบัติตามข้ันตอนในการดูแผนท่ีเห็นความสำคัญของแผนท่ีแผนผัง รูปถ่ายเอาใจใส่ต่อการจัด
ระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนแสดงพฤติกรรม
เชิงบวกการควบคุมอารมณ์และความรู ้สึกของตนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่การปฏิบัติตนตามแนวทาง
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเห็นคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าวัน
สำคัญต่าง ๆ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู ้เร ียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที ่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

                  ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ
สื่อสารด้วยท่าทีที่สุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพความแตกต่างระหว่างกัน เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในครอบครัวโรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทยอยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียงวาง
แผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัยและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนสอบถาม ค้นหาคำตอบ
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ของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับ
ชุมชนและท้องถิ ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีว ิต ลำดับ เวลาและเหตุการณ์สำคัญ ที ่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการ
กระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันท่ีมีผลต่ออนาคตใช้แผนผัง แผนท่ีและรูปถ่ายใน
การระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นที่ใดในโรงเรียน ชุมชน ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และลักษณะทางกายภาพในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านห้องเรียน โรงเรียน ด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใช้และยอมรับ
ข้อตกลง กฎ กติกาที่สร้างขึ้นร่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน เต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวชั้นเรียน และ
โรงเรียนรักษาสิทธิพื้นฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแก หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
ทั้งร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู ้ใหญ่ที ่เกี ่ยวข้องแสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับ
ความคิดความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติและการเหมารวม รวมทั้งไม่
กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying)ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและ
คำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเองผู้อื่น และส่ิงแวดล้อมในชุมชนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพ
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ และร่วมกิจกรรม ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนเลือกใช้ 
และจัดการเวลาในการใช้สื ่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู ้เท่าทันใ ช้วิจารณญาณและความรู ้ด้านส่ือ 
สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบการคิดและตัดสินใจในการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันสร้างและส่งต่อ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

                    แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานที่เกิดขึ้นการสื่อสารแสดงความอดทน
ในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจาก
ตนเองการรวมพลังทำงานเป็นทีมแสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีมการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผลแสดงออกถึง
การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นอธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง 
ๆในชีวิตประจำวันของตนฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมาก
ขึ้น แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย
และข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ มีส่วนร่วมทำงานกับผู ้อื่น 
สนับสนุนและรับผิดชอบต่อสามารถรับรู ้ได้ถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหาบอกผลของ
ทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่นระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของป
ญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวย
ตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการติดตามของผูใหญ่รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนใน
การทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีอิสระที่จะคิด
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และแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่า
ต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังหาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผลสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การ
ติดตามของผู้อื่นบ้างการรวมพลังทำงานเป็นทีมร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกัน
ของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบ
และดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งมีอิสระท่ีจะคิดและ
แสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการ
ความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังการคิดขั้นสูงบรรยายกิจกรรม/งานที่ตนเองและเพื่อนอาจ
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จแสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเองส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง 
ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งรับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ชั้นเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติการคิดขั้นสูงอธิบายองคประกอบที่สามารถ
สังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริง ที่มี  และความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณ
โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนงวาดภาพ เคลื่อนไหวรางกายการรวมพลังทำงานเป็นทีมรู้ความสามารถ
ของตน และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้รับผิดชอบ
และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียนและโรงเรียน 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติหาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียน 
อย่างมีเหตุผลการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนสังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์อย่างง่ายออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายกระตือรือร้นและ
พยายามหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆหรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเอง
สนใจใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบ
ตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่าสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่น
บ้างร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลง
นั้น ๆมีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกันการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผลการจัดการ
ตนเองบอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่นร่วมตัดสินใจ 
กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ  มีส่วนรว่ม
ทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกันแสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตาม
คำแนะนำรับผิดชอบ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ัน
เรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติการคิดขั้นสูงอธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยาง
ชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียน
แผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกายฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้
ตัวที่มีรายละเอยีดมากขึ้น แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ตระหนัก
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ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวท่ีส่งผลต่อการส่ือสารรับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียนที่เหมาะสมตามวัยการจัดการตนเองแสดงออกถึงการ
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นการรวมพลังทำงานเป็นทีมรู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่น
ของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ชั้นเรียนและ
โรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติการจัดการตนเองสามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือ
ก่อให้เกิดปัญหาบอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับระบุปญหาอยางงายหา
สาเหตุของปญหา  และวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมีความเปนไปไดจริง ในทางปฏิบัติและลงมือ
แกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการติดตามของผูใหญ รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเองในระยะสั้นการจัดการตนเองระบุความสามารถของตนเอง
และเพื่อนได้สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้างอธิบาย
เหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตนฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาทั้งในส่วนของ
ข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 

                    มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นท่ีตนนับ
ถือ สามารถส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่างกันอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและ
วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะความต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่ายและออมเงิน
อย่างเหมาะสมและมีวินัยเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่ายระมัดระวังในการใช้ของ
ส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตรประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
พอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเองครอบครัวและโรงเรียนนำเสนอเรื่องราว
ของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชนความสัมพันธ์ของสถาบันหลัก
ของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทาง
ของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนที่แผนผัง รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และ
การร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีบ้าน ห้องเรียน โรงเรียนทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
มารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ยอมรับข้อตกลง กฎกติกาที่สร้างร่วมกันปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของ
ตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน
และแจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแก
หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน 
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและ
แจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องเลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อ
ผลท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่นตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของส่ือ 
สารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
เพื่อศึกษาศาสนาต่าง ๆ การปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาต่าง ๆ วิธีการแก้ไขในครอบครัว วินัย

ทางการเงิน การใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน เรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แผนที่ ทิศและระยะทาง มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิทธิของ
ตนเองไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื ่น การปฏิบัติตนต่อสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ และจัดการเวลาและเลือกในการใช้สื ่อสารสนเทศ และดิจิทัล การใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว  

ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน/บันทึก การฟัง การพูด/ตั้งคำถาม/ร้องเพลง การดู การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ การวางแผนและแก้ปัญหาพัฒนาพฤติกรรมร่วมกับผู้อื่น การวางแผน การตัดสินใจ การ
ออมและใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ทรัพยากร การรวบรวมข้อมูล การสังเกตและสำรวจพฤติกรรม อ่านและเขียน
แผนที่ การตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การพัฒนาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสัมภาษณ์ การใช้
เทคโนโลยี การสร้างสรรค์ช้ินงาน  

เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น ความอดทน อดกลั้น การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ เอาใจใส่ใน
การใช้จ่าย เห็นความสำคัญของการออม ปฏิบัติตนสม่ำเสมอในการการออม การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม เห็น
คุณค่าประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ปฏิบัติตามข้ันตอนในการดูแผนท่ี เห็นความสำคัญของแผนท่ีแผนผัง รูป
ถ่าย เอาใจใส่ต่อการจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี เต็มใจเสียสละประโยชน์
ส่วนตน แสดงพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมอารมณ์และความรู ้สึกของตน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เห็นคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
วันสำคัญต่าง ๆ ปฏิบัติตามการจัดการเวลาในการใช้ส่ือ เห็นความสำคัญของการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล เห็นความสำคัญของประโยชน์และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สามารถจัดการ

อารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
1.1 ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นท่ีตน

นับถือ 
1.2 ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.3 ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 
1.4 ส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพความแตกต่างระหว่าง

กัน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัวโรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
1.5 อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 
2. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ใน

ระดับตนเองและครอบครัว 
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2.1 วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัยและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

2.2 ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ใช้
ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียน 
3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

อย่างมีเหตุผล เพื่อบอกผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของท้องถิ่นท่ีตน
อาศัยอยู่และสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

3.1 สอบถาม ค้นหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชมุชน 
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ 
เวลาและเหตุการณ์สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและผลของ
การกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

3.2 ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและ
คำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเองผู้อื่น และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
4. ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของสิ ่งแวดล้อมอยู ่รอบตัวและชุมชนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมในช้ัน
เรียนโรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ท่ี
สมดุลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

4.1 ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นที่ใดในโรงเรียน ชุมชน 
ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และ
ลักษณะทางกายภาพในชุมชน 

4.2 มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านห้องเรียน โรงเรียน ด้วย
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 
5. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในช้ันเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 
5.1 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที ่ม ีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใช้และยอมรับ

ข้อตกลง กฎ กติกาท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน 
5.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวชั ้นเรียน และ
โรงเรียน 

5.3 รักษาสิทธิพื ้นฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแก หรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.4 แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิดความเชื่อและการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติและการเหมารวม รวมทั้งไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) 
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5.5 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ และ
ร่วมกิจกรรม ท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตน 
6. เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง

และผู้อื่น ตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษ
ของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  6.1 เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

6.2 ใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบการคิดและตัดสินใจ
ในการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

6.3 สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

2. การคิดขั้นสูง 
− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
− ระบุปัญหาอย่างง่ายหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาออกแบบวิธีแก้ปัญหาท่ีมี

ความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 
ภายใต้การติดตามของผู้ใหญ่ 

− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− อธิบายองค์ประกอบท่ีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาด
ภาพ เคล่ือนไหวร่างกาย 

3. การส่ือสาร 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัว

เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว

ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมลู และความรู้สึกท่ีได้ 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
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− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ     
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมาย

และข้อตกลงนั้น ๆ 
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงของ

เครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมี
เหตุผล 

− มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวงั 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง 
− สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
− กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะ

ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ท่ีตนเองสนใจ 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ

หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการตนเองและ
ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 
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2. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่าง
กันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทัน
และพอเพียง 

3. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะความ
ต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 

4. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่ อตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียน 

5. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและ
เหตุการณ์สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถี
ชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดง
ถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

6. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนท่ี 
แผนผัง รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ี
บ้านห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนใน
ชุมชนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี ยอมรับข้อตกลง กฎ 
กติกาท่ีสร้างร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว 
ช้ันเรียน และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิด
สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกายและ
วาจาเมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล
อื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

9. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

10.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วม
กิจกรรมท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

11.เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้ เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลท่ี
เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 

12.ตัดสินใจที่จะเชื ่อหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของสื่อ สารสนเทศ 
ดิจิทัลสร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
เพื่อศึกษาศาสนาต่าง ๆ การปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาต่าง ๆ วิธีการแก้ไขในครอบครัว วินัย

ทางการเงิน การใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน เรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แผนที่ ทิศและระยะทาง มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิทธิของ
ตนเองไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื ่น การปฏิบัติตนต่อสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ และจัดการเวลาและเลือกในการใช้สื ่อสารสนเทศ และดิจิทัล การใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว  

ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน/บันทึก การฟัง การพูด/ตั้งคำถาม/ร้องเพลง การดู การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ การวางแผนและแก้ปัญหาพัฒนาพฤติกรรมร่วมกับผู้อื่น การวางแผน การตัดสินใจ การ
ออมและใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ทรัพยากร การรวบรวมข้อมูล การสังเกตและสำรวจพฤติกรรม อ่านและเขียน
แผนที่ การตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การพัฒนาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสัมภาษณ์ การใช้
เทคโนโลยี การสร้างสรรค์ช้ินงาน  

เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น ความอดทน อดกลั้น การปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธ เอาใจใส่ใน
การใช้จ่าย เห็นความสำคัญของการออม ปฏิบัติตนสม่ำเสมอในการการออม การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม เห็น
คุณค่าประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ปฏิบัติตามข้ันตอนในการดูแผนท่ี เห็นความสำคัญของแผนท่ีแผนผัง รูป
ถ่าย เอาใจใส่ต่อการจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี เต็มใจเสียสละประโยชน์
ส่วนตน แสดงพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมอารมณ์และความรู ้สึกของตน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เห็นคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
วันสำคัญต่าง ๆ ปฏิบัติตามการจัดการเวลาในการใช้ส่ือ เห็นความสำคัญของการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล เห็นความสำคัญของประโยชน์และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ปฏิบัติตนสอดรับกับหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ สามารถจัดการ

อารมณ์อย่างมีสติสัมปชัญญะ อดทนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
1.1 ศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ถึงพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นท่ีตน

นับถือ 
1.2 ฝึกตนตามกรอบของเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.3 ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 
1.4 ส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพความแตกต่างระหว่าง

กัน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในครอบครัวโรงเรียน ชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
1.5 อยู่ร่วมและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและพอเพียง 
2. วางแผนการใช้ทรัพยากรและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ใน

ระดับตนเองและครอบครัว 
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2.1 วางแผนการใช้จ่ายและออมเงินของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัยและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

2.2 ใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ใช้
ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียน 
3. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

อย่างมีเหตุผล เพื่อบอกผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน เห็นคุณค่าของท้องถิ่นท่ีตน
อาศัยอยู่และสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

3.1 สอบถาม ค้นหาคำตอบของเรื่องราวของตนเอง บุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชมุชน 
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ลำดับ 
เวลาและเหตุการณ์สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันท่ีแสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและผลของ
การกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

3.2 ปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและ
คำนึงถึงผลท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเองผู้อื่น และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
4. ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของสิ ่งแวดล้อมอยู ่รอบตัวและชุมชนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการป้องกัน รับมือ แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมในช้ัน
เรียนโรงเรียนและชุมชน ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ท่ี
สมดุลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

4.1 ใช้แผนผัง แผนที่และรูปถ่ายในการระบุว่า ตนเองอยู่ ณ พื้นที่ใดในโรงเรียน ชุมชน 
ค้นหาสถานที่บนแผนที่ และอธิบายลักษณะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน และ
ลักษณะทางกายภาพในชุมชน 

4.2 มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านห้องเรียน โรงเรียน ด้วย
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม 
5. รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในช้ันเรียน และโรงเรียน โดยสันติวิธี 
5.1 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที ่ม ีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนใช้และยอมรับ

ข้อตกลง กฎ กติกาท่ีสร้างขึ้นร่วมกัน 
5.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีมารยาท ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เต็มใจ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวชั ้นเรียน และ
โรงเรียน 

5.3 รักษาสิทธิพื ้นฐานของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแก หรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกายจิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.4 แสดงพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจาในการยอมรับความคิดความเชื่อและการปฏิบั ติ
ของบุคคลอื่นท่ีแตกต่างกันโดยปราศจากอคติและการเหมารวม รวมทั้งไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) 
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5.5 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติ และ
ร่วมกิจกรรม ท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตน 
6. เลือกและจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง

และผู้อื่น ตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์และโทษ
ของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัล สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  6.1 เลือกใช้ และจัดการเวลาในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

6.2 ใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านส่ือ สารสนเทศและดิจิทัล ประกอบการคิดและตัดสินใจ
ในการกระทำต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

6.3 สร้างและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศอย่างใคร่ครวญ รับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
สมรรถนะหลัก 

7. การจัดการตนเอง 
− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
− สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 

8. การคิดขั้นสูง 
− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน 
− ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมี

ความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข 
ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 

− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาด
ภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

9. การส่ือสาร 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัว

เกี่ยวกับสถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น แล้ว

ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมลู และความรู้สึกท่ีได้ 
− ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
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− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
10. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ     
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมาย

และข้อตกลงนั้น ๆ 
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาส่ิงของ

เครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้ง

อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
11. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมี
เหตุผล 

− มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวงั 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

12. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง 
− สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
− กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะ

ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ท่ีตนเองสนใจ 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคุณของพระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอื่นที่ตนนับถือ

หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ สามารถจัดการตนเองและ
ดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกติใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปัญญาท่ีก่อให้เกิดการคิดขั้นสูง 
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2. สามารถส่ือสารด้วยท่าทีท่ีสุภาพ มีสติ เคารพพ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่างระหว่าง
กันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็นพลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทัน
และพอเพียง 

3. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะความ
ต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบด้วยกันในการลดค่าใช้จ่าย 

4. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากรในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียน 

5. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บุคคล วัตถุ และสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติกับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและ
เหตุการณ์สำคัญ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถี
ชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดงหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยภาพและภาษาของตนเองท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน จากการสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดง
ถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 
ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

6. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทางของสิ่งต่างๆและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้แผนท่ี 
แผนผัง รูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ี
บ้านห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผลของการกระทำของตนเองและคนใน
ชุมชนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี ยอมรับข้อตกลง กฎ 
กติกาท่ีสร้างร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว 
ช้ันเรียน และโรงเรียน 

8. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรังแกหรือละเมิด
สิทธิเสรีภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง แสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกายและ
วาจาเมื่อร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคล
อื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying) ควบคุมอารมณ์
และความรู้สึกของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

9. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

10.ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพสถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และร่วม
กิจกรรมท่ีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

11.เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยรับผิดชอบต่อผลท่ี
เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น 
12.ตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของส่ือ สารสนเทศ ดิจิทัลสร้าง
และส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
             ประโยชน์ของดินและน้ำการจำแนกชนิดดินทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิต
ของพ ืชและสัตว ์การเจร ิญเต ิบโตของพ ืชและสัตว ์สาเหต ุและป ัญหามลพ ิษทางอากาศ น ้ำ ดิน                           
การเกิดกลางวัน กลางคืนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การกำหนดทิศการเกิดลมผลของลมต่อสิ่งมีชีวิต             
และส่ิงแวดล้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัยผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุต่างๆ การแสดงวิธีการ
การแก้ไขปัญหารูปแบบต่าง ๆ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  การสร้างของเล่นของใช้ 
            ใช้ทักษะการฟังการพูด  การอ่าน  การเขียน การสังเกตการตั ้งคำถาม การใช้งานเทคโนโลยี            
มีความรอบคอบกล้าแสดงออกการยอมรับความคิดเห็นผู ้อ ื ่นความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ความมุ ่งมั่น                    
ในการทำงาน 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น      
ตามความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน ประเมินผลเพื ่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ                  
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาท้ังพูดและเขียนเพื่อส่ือสารอ่านและทำความเข้าใจเอกสารท่ีมีภาพสังเกต ต้ังคำถาม 
ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผลมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคยไม่ซับซ้อน 
โดยใช้หลักฐานที ่สังเกตเลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที ่สอดคล้องกับหลักฐานท่ีมีเข้าถึงแหล่งข้อมูล                  
รู้เท่าทันใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 

ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวได้สังเกตสาเหตุของปรากฏการณ์อย่าง
ง่าย บอกงานที่ตนเองและเพื ่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จสรุปความเข าใจเกี่ยวกับ              
เรื่องนั้นไดรู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย และร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกัน
ของทีมอธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที ่มีแสดงความสนใจ ใส่ใจ                  
และห่วงใยเพื่อนในทีมธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนออกแบบการบันทึกข้อมูลบอกผลของทางเลือก                 
ท่ี ตัดสินใจ อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกรับผิดชอบและไม่ทำให้ผู ้อื่นเดือดร้อน 
ช่วยเหลือผู้อื ่นเมื ่อได้รับการร้องขอออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม                  
ในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัว
อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกันแสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น
ระบุปญหาอยางงายสรุปความเขาใจของตน ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเองในระยะส้ัน
แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีมลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัว
ผ่านภาษา ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง ่ายๆ รู ้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน                             
ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้สร้างช้ินงานของตนเองในการเล่นรับรู้ได้
ถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาระบุปญหาอยางงายแสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมตัดสินใจและข้อตกลงนั้นๆแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว  แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรม                       
ในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอนบอกทางเลือกท่ีตัดสินใจ อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน
ตามขอเท็จจริงรู้วิธีการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
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และปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลการจัดการตนเองระบุ
ความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ทำผลงานท่ีเปนช้ินงาน ร่วมตัดสินใจ มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่นรับผิดชอบ
และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองสร้างช้ินงาน 
  วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียด                        
อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่ายตั้งค ำถามและ                       
สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์รับผิดชอบตามหน้าท่ี               
ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่างๆวางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัย
จากวาตภัยและอุทกภัยสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่างๆสร้างของเล่นหรือของใช้       
โดยร่วมกันทำงานเป็นทีม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

เพ ื ่อศ ึกษาประโยชน ์ของด ินและน ้ำ   จำแนกชน ิดล ักษณะ สมบัต ิ  ด ูแลร ักษาด ินและน้ำ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพแวดล้อมการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต วัฏจักรของพืชและสัตว์ สาเหตุ ปัญหา
มลพิษ ลดปัญหาขยะและส่ิงเจือปนทางอากาศ น้ำ และดิน การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์และการกำหนดทิศ การเกิดลม ผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลักษณะ ผลกระทบรวมถึงการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ การวางแผนการแก้ไขปัญหา                              
แสดงวิธีการการแก้ไขปัญหารูปแบบต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และสื่อสาร การปกป้องข้อมูล
ส่วนตัว การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของสื่อ การใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวัน สร้างของเล่นของใช้   

ใช้ทักษะการฟัง อ่าน เขียน การวิเคราะห์  สังเคราะห์ การสังเกต การตั้งคำถาม การสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล การนำเสนอ การเลือกใช้วัสดุ การแก้ไขปัญหา การใช้งานเทคโนโลยี สร้างสรรค์ช้ินงาน การออกแบบ  

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก อดทน อดกลั้นและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา     
การยอมรับความคิดเห็นผู้อื ่น ปฏิบัติตนตามแนวทางการใช้เทคโนโลยี ความรับผิดชอบในหน้าที่ การคิด                   
อย่างมีวิจารณญาณ  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู ้เร ียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที ่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

  1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐานท่ีสังเกต หรือทดลองได้ 
1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานท่ีมี 

2. ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐานและการพยากรณ์ 

ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคยไม่ซับซ้อน 
2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย และวิทยาการอย่างยั่งยืน                 

ท่ีประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
2.3 มุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ 

3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำท่ีไม่ซับซ้อน และมีจำนวนชุดข้อมูลไม่มาก 

3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น 
รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งตารางทางเดียว ข้อความ 

 3.3 ใช้ชุดข้อมูลท่ีจัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 
4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 

4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน         
และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 แก้ปัญหา แสดงว ิธ ีการ หร ือขั ้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล                     
หรือข้อสรุปของคำตอบ 

4.3 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องท่ีท้าทายและสนุกกับการแก้ปัญหา 
5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 

5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาท้ังพูดและเขียนเพื่อส่ือสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล 
5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารท่ีมีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือตารางทางเดียว 
5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์ 

ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 
6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 

6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือ
แก้ปัญหา 

6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื ่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู ้เท่าทัน                 
และปลอดภัย 

สมรรถนะหลัก 
1. การจัดการตนเอง 

− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 

2. การคิดขั้นสูง 
− ระบุปัญหาอย่างง่ายหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่มีความ

เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนปัญหาได้รับการแก้ไข ภายใต้การ
ติดตามของผู้ใหญ่ 

− สรุปความเข้าใจของตน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั ้นได้จากการ                     
ต้ังคำถาม การฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราว 

− อธิบายองค์ประกอบท่ีสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงท่ีมีและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ 
เคล่ือนไหวร่างกาย 

− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
− ทำผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มอียู่ 

หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดได้ในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันการ
ส่ือสาร 

− บอกเล่าความคิดของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัว ได้อย่างหลากหลาย
และรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 

− ทำผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มอียู่ 
หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดได้ในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน 
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3. การส่ือสาร 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− สื ่อสารเรื ่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ                 

โดยเลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที ่มีรายละเอียดมากขึ้น                     

แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับ

สถานการณ์ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 

• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและ
ข้อตกลงนั้น ๆ 

• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู ้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของ

เครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอยา่ง

เหมาะสมตามคำแนะนำ 
− การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

− มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับ    
การร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรยีน  

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 
− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว 

ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง 

− สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
− ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ

เทคโนโลยี 
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− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
− เลือกรูปแบบการนำเสนอที ่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 

สัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ 
− ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน                 

ของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน 
− อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− สร้างชิ้นงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิต                

อย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
− รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
− ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
− เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวก

และแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ
จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำให้เข้าใจง่ายและ
เหมาะสม 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาใช้ทำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองที ่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                 
อย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับข้ันตอนในการลด
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตามแนวทางตาม              
ท่ีเสนอไว้ 

3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูล
เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ และวัฏจักรชีว ิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมี เหตุผลเกี ่ยวกับ                    
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้เลือกรูปแบบ 
การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งตระหนกัถึง  
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที ่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อนและ
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ รับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและส่ิงเจือปน แสดงความตระหนักโดยนำเสนอแนว
ทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และ
ส่ิงงแวดล้อม 

5. ตั้งคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์และการกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และเชื ่อมโยงสิ ่งที ่ได้จากการสังเกต                   
จากแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหน่ง
หรือทิศทางของสถานท่ีต่าง ๆ 

6. รับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างอธิบาย
การเกิดลม นำเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการเลือกส่ือ             
ท่ีใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

8. สื่อสารความเข้าใจเกี ่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที่สังเกตได้จาก                
การทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านส่ือและภาษาท่ีเหมาะสม เข้าใจง่ายเลือกใช้
วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมใน               
การทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบัติ  
ของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรื อ        
วิธีแก้ปัญหา ระบุเหตุผลท่ีนำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

10.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และ
ติดต่อสื ่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสร้างของเล่นหรือของใช้เพื ่อแก้ปัญหา                          
ตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยได้
อย่างปลอดภัย 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

เพื่อศึกษาประโยชน์ของดินและน้ำ  จำแนกชนิดลักษณะ สมบัติ ดูแลรักษาดิน น้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติ  
สภาพแวดล้อมการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต วัฏจักรของพืชและสัตว์ สาเหตุ ปัญหามลพิษ ลดปัญหาขยะและ
สิ่งเจือปนทางอากาศ น้ำ และดิน การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนด             
ทิศ การเกิดลม ผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลักษณะ ผลกระทบรวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากวาตภัยและอุทกภัย ผลของแรงที ่มีต่อวัตถุต่าง ๆ การวางแผนการแก้ไขปัญหา แสดงวิธ ีการการ                       
แก้ไขปัญหารูปแบบต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และส่ือสาร การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ความน่าเชื ่อถือของสื่อ การใช้สิ ่งของในชีวิตประจำวัน                      
สร้างของเล่นของใช้   

ใช้ทักษะการฟัง อ่าน เขียน การวิเคราะห์  สังเคราะห์ การสังเกต การตั้งคำถาม การสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล การนำเสนอ การเลือกใช้วัสดุ การแก้ไขปัญหา การใช้งานเทคโนโลยี สร้างสรรค์ช้ินงาน การออกแบบ  

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก อดทน อดกลั้นและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา                
การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ปฏิบัติตนตามแนวทางการใช้เทคโนโลยี ความรับผิดชอบในหน้าท่ี การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู ้เร ียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที ่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

  1.1 สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ที่คุ้นเคย ไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักฐานที่สังเกต หรือทดลอง
ได้ 

1.2 เลือกคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานท่ีมี 
2.ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 

2.1 สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานและพยากรณ์ผล ทดสอบสมมติฐานและการพยากรณ์                
ลงข้อสรุป เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีคุ้นเคยไม่ซับซ้อน 

2.2 รวบรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลองอย่างง่าย และวิทยาการอย่างยั่งยืน                   
ท่ีประกอบด้วยตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

2.3 มุ่งมั่นในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ 
3.ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

  3.1 แปลความหมายชุดข้อมูล หรือแบบรูปซ้ำท่ีไม่ซับซ้อน และมีจำนวนชุดข้อมูลไม่มาก 
3.2 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกระทำชุดข้อมูลง่าย ๆ จากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง เช่น 

รูปภาพ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งตารางทางเดียว ข้อความ 
3.3 ใช้ชุดข้อมูลท่ีจัดกระทำแล้วมาประกอบข้อสรุป 

4.แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
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4.1 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติตน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                
และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 

4.2 แก้ปัญหา แสดงวิธีการ หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยระบุเหตุผล หรือ
ข้อสรุปของคำตอบ 

4.1 มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เห็นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องท่ีท้าทายและสนุกกับการแก้ปัญหา 
5.ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 

5.1 ฟังเข้าใจ ใช้ภาษาท้ังพูดและเขียนเพื่อส่ือสาร หรือบอกวิธีการหรือเหตุผล 
5.2 อ่านและทำความเข้าใจเอกสารท่ีมีภาพ แผนภูมิรูปภาพ หรือตารางทางเดียว 
5.3 อธิบาย ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์ 

ภาษากาย ภาษาภาพ ได้อย่างเหมาะสม 
6.ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ 

6.1 เลือกและใช้เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือ
แก้ปัญหา 

6.2 เข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน และ
ปลอดภัย 

สมรรถนะหลัก 
1.การจัดการตนเอง 

− ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ 
− บรรยายกิจกรรม/งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
− สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา 
− บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 

2.การคิดขั้นสูง 
− ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกปญหาที ่มี                 

ความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข                
ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 

− สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ัง
คำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว 

− อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที ่มีและความสัมพันธ                 
ระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ 
เคล่ือนไหวรางกาย 

− อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
− ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มอียู 

หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวันการ
ส่ือสาร 

− บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัว ไดอยางหลากหลาย
และรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด 
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− ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มอียู 
หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

3.การส่ือสาร 
− รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย 
− ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะส้ัน 
− สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพเสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย ๆ โดย

เลือกและผลิตส่ือให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
− ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที ่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวที ่มีรายละเอียดมากขึ้น                       

แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ 
− แสดงความอดทนในการรับสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับ

สถานการณ์ใกล้ตัวทีต่่างจากตนเอง 
− ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 

4.การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
− รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 

• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและ 
• บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

− ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู ้เป้าหมาย                
และข้อตกลงนั้น ๆ 

• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู ้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของ

เครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
− แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
− รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอยา่ง

เหมาะสมตามคำแนะนำ 
− การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
− มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับ 

การร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
− หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
− ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรยีน            

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับช้ันเรียนหรือโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 
− รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว 

ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
5.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง 

− สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
− วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
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− ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือ
เทคโนโลยี 

− ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
− เลือกรูปแบบการนำเสนอที ่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 

สัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ 
− ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ

ตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน 
− อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้ 
− สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง

สะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
− รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
− ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร 
− ใส่ใจและดูแลส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง 
− ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
− เลือกใช้ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและน้ำของตนเองและครอบครัวที่ส่งผลทั้งในแง่บวก

และแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ
จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อในการนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำให้เข้าใจง่ายและ
เหมาะสม 

2. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีนำมาใช้ทำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ ของตนเองที ่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                    
อย่างมีเหตุผล แสดงความตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาแนวทางและเขียนลำดับขั ้นตอน                  
ในการลดการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติ                     
ตามแนวทางท่ีเสนอไว้ 

3. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบการบันทึกข้อมูล
เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ และวัฏจักรชีว ิตของพืชดอกและสัตว์ในท้องถิ ่น และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี ่ยวกับ                 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้เลือกรูปแบบ            
การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือให้น่าสนใจและนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งตระหนกัถึง  
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิต 
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 



218 
 

4. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนที่พบในอากาศ น้ำ และดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อระบุสาเหตุที ่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกิดการปนเปื้อนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่รวบรวมได้ รับผิดชอบตามหน้าท่ี         
ที่ได้รับมอบหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีการลดขยะและสิ่งเจือปน แสดงความตระหนักโดยนำเสนอ
แนวทางการลดปัญหาขยะและสิ่งเจือปนที่พบในดิน น้ำ และอากาศที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต               
และส่ิงแวดล้อม 

5. ตั ้งคำถามและสร ้างคำอธ ิบายการเก ิดปรากฏการณ์กลางว ัน กลางคืน การขึ ้นและตก                               
ของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการสังเกต                  
จากแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการกำหนดทิศในการกำหนดตำแหน่ง
หรือทิศทางของสถานท่ีต่าง ๆ 

6. รับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างอธิบาย
การเกิดลม นำเสนอเกี่ยวกับผลของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีการเลือกส่ือ                         
ท่ีใช้ในการส่ือสารให้เหมาะสมกับบุคคล 

7. วางแผนการปฏิบัติตนที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้มีความปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัย
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 

8. สื ่อสารความเข้าใจเกี ่ยวกับแรง ผลของแรงที ่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็กที ่สังเกตได้                     
จากการทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วม
ในการทำงานกับผู้อื่นและรับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบัติ
ของวัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย 

9. แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีข้ันตอน แสดงวิธีการหาคำตอบหรือวิธี
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลท่ีนำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 

10.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และ
ติดต่อสื ่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสร้างของเล่นหรือของใช้เพื ่อแก้ปัญหา                    
ตามความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยได้
อย่างปลอดภัย 
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12.2 คำอธิบายรายวิชาช่วงช้ันท่ี 2 
• ภาษาไทย  
• คณิตศาสตร์  
• ภาษาอังกฤษ  
• ศิลปะ  
• สุขศึกษาและพลศึกษา  
• สังคมศึกษา  
• การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
• วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  
• เทคโนโลยีดิจิทัล 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  ศึกษาความน่าเช่ือถือของส่ือ การฟัง/ดูส่ือต่างๆ การพูดส่ือสารในรูปแบบต่างๆการพูดแสดง
ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็น การพูดโน้มน้าว การพูดปฏิเสธ การพูดโต้ตอบ การอ่านบทร้อยแก้ว การ
อ่านบทร้อยกรอง การอ่านวิเคราะห์ความหมาย การใช้ประโยชน์จากการอ่าน การอ่านเรื่องจากส่ือต่างๆ การ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม การตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การอ่านจับใจความและสรุป
ความ การเขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  การเขียนด้วยลายมือท่ีเป็นมาตรฐานโครงสร้างอักษรไทย      การ
เขียนด้วยคำท่ีถูกต้องเหมาะสม การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ท้ังตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่างๆ ตาม
มาตรฐาน  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ การเขียน
โครงเรื่อง การเขียนแผนความคิดของเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การใช้ภาษาพูดและการเขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การใช้คำ คำยืม การใช้คำราชาศัพท์ การใช้สำนวน 
การแต่งบทร้อยกรอง คำคล้องจอง กลอนส่ี   การนำบทร้อยกรองไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการ
เขียนข้อดีของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

ใช้ทักษะการฟัง การดู การวิเคราะห์ความเช่ือถือ การพูดแสดง ความรู้ ความรู้สึก และความ 
คิดเห็น อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และ
การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผลและเห็นคุณค่าของ 
การใช้ภาษาไทย 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันชุมชน และสังคม แล้ว 

พูดสรุป ต้ังคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดงความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ อย่างต้ังใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอรายละเอียด สาระสำคัญ  

และข้อคิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
3. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูส่ือด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
4. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่นได้อย่างเป็นกลาง  

ให้เกียรติ และเคารพในความแตกต่าง 
5. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ท้ัง 

ในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริง ด้วยความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

6. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอด ความหมาย และ/หรืออารมณ์ 
ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไพเราะ 

7. อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปความรู้และ 
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ข้อคิด วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

8. เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ด้วยลายมือ 
ท่ีสวยงามและเป็นระเบียบ 

9. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่าง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 

10. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และ 
เขียนเรียงความอย่างถูกต้องเหมาะสม 

11. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังโลกจริงและโลกเสมือนจริงได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

12. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ เรียนรู้    
ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

13. เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมท่ีมาจากภาษาต่างประเทศท่ี 
ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการรับรู ้ข้อมูลอย่างเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ 

14. ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อนำไปใช้ในการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
15. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพื่อนำไปประกอบการพูดการนำเสนอ หรือ 

การเขียนให้มีความน่าสนใจ 
16. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ เรียนรู้    

ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 

1. การจัดการตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง : เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
2. การคิดขั้นสูง 
• ด้านการคิดอยางมีวิจารณญาณ : สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการต้ังคำถาม 
• การฟง/อานขอมูลเรื่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการลง     

ขอสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือก 
• ดานการคิดเชิงระบบ : สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ 

รวบรวมปจจัยอื่น ๆท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเช่ือมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 

• ดานการคิดสรางสรรค์ : แสดงความคิดในเรื่องตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ 
ความคิดของตนเองที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองให 
แตกตางไปจากเดิม 

3. การส่ือสาร 
• ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ : ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู 
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ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย 
ๆ ได้  อธิบายความรู้สึกที ่ได้ร ับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนม ากขึ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

• ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง : ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร 

• ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร : ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาว
ขึ้น กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ ใช้กลวิธีในการส่ื อสารให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
• ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ :รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม  

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
• ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง : ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง  

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ กำหนดเป้าหมาย และ
จัดลำดับข้ันตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จเลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

• ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง :พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นใน       
เชิงบวก แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 

5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
• พลเมืองรู้เคารพสิทธิ : สามารถกำกับควบคุมตนเอง  รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างไม่กล่ันแกล้งเพื่อน(Bullying) ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

• พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี : รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม 
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อ
สถาบันหลักของชาติ 

• พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ : ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

• พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง : หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดส่ือสารในรูปแบบ   
ต่าง ๆ พูดแสดง ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

2 พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม      
เป็นกลางและสร้างสรรค์ 

3 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 
4 อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิด 
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ประโยชน์ 
5 อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถต้ังคำถาม ตอบ 

คำถาม  
6 จับใจความสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน 
7 เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือท่ีเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัว 

อักษรไทย โดยใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสม 
8 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและ 

ความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
9 เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ถูกต้องและ 

เหมาะสมใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถิ่น 

10 ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ 
กาลเทศะ รวมทั้งใช้ประโยคส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

11 แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี และกาพย์ยานี 11ได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์  
ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

12 มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  ศึกษาความน่าเช่ือถือของส่ือ การฟัง/ดูส่ือต่างๆ การพูดส่ือสารในรูปแบบต่างๆการพูดแสดง
การคิดวิเคราะห์ ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็น การพูดโน้มน้าว การพูดปฏิเสธ การพูดโต้ตอบ การอ่าน
บทร้อยแก้ว การอ่านบทร้อยกรอง การอ่านวิเคราะห์ความหมาย การใช้ประโยชน์จากการอ่าน การอ่านเรื่อง
จากส่ือต่างๆ การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม การตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน การอ่านจับ
ใจความและสรุปความ การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าจากการอ่าน  การเขียนสื่อสารในสถานการณ์ตา่งๆ  
การเขียนด้วยลายมือท่ีเป็นมาตรฐานโครงสร้างอักษรไทย การเขียนด้วยคำท่ีถูกต้องเหมาะสม การเขียนส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ ตามมาตรฐาน  การเขียนแสดงความรู้สึกและ        
ความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ การเขียนโครงเรื่อง การเขียนแผนความคิดของเรื่อง 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การใช้ภาษาพูดและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น การใช้คำ คำยืม การใช้คำราชาศัพท์ การใช้สำนวน การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ และกาพย์ยานี 
11  การนำบทร้อยกรองไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียนข้อดีของการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง 

ใช้ทักษะการฟัง การดู การวิเคราะห์ความเช่ือถือ การพูดแสดง ความรู้ ความรู้สึก และความ 
คิดเห็น อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และ
การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผลและเห็นคุณค่าของ 
การใช้ภาษาไทย 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
17. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันชุมชน และสังคม แล้ว 

พูดสรุป ต้ังคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดงความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
18. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ อย่างต้ังใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอรายละเอียด สาระสำคัญ  

และข้อคิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 
19. ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูส่ือด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
20. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่นได้อย่างเป็นกลาง  

ให้เกียรติ และเคารพในความแตกต่าง 
21. พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ท้ัง 

ในโลกจริงหรือโลกเสมือนจริง ด้วยความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

22. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอด ความหมาย และ/หรืออารมณ์ 
ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไพเราะ 
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23. อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปความรู้และ 
ข้อคิด วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

24. เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ด้วยลายมือ 
ท่ีสวยงามและเป็นระเบียบ 

25. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่าง 
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 

26. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และ 
เขียนเรียงความอย่างถูกต้องเหมาะสม 

27. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังโลกจริงและโลกเสมือนจริงได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

28. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ เรียนรู้    
ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

29. เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมท่ีมาจากภาษาต่างประเทศท่ี 
ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการรับรู ้ข้อมูลอย่างเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ 

30. ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อนำไปใช้ในการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
31. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพื่อนำไปประกอบการพูดการนำเสนอ หรือ 

การเขียนให้มีความน่าสนใจ 
32. ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ เรียนรู้    

ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 

6. การจัดการตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง : เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
7. การคิดขั้นสูง 
• ด้านการคิดอยางมีวิจารณญาณ : สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการต้ังคำถาม 
• การฟง/อานขอมูลเรื่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการลง     

ขอสรุปไดอยางถกูตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือก 
• ดานการคิดเชิงระบบ : สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ 

รวบรวมปจจัยอื่น ๆท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเช่ือมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 

• ดานการคิดสรางสรรค์ : แสดงความคิดในเรื่องตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ 
ความคิดของตนเองที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองให 
แตกตางไปจากเดิม 

8. การส่ือสาร 
• ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ : ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู 
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ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย 
ๆ ได้  อธิบายความรู้สึกที ่ได้ร ับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

• ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง : ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร 

• ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร : ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาว
ขึ้น กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ ใช้กลวิธีในการสื่อสารให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 

9. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
• ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ :รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม  

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
• ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง : ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง  

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ กำหนดเป้าหมาย และ
จัดลำดับข้ันตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จเลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

• ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง :พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นใน       
เชิงบวก แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 

10. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
• พลเมืองรู้เคารพสิทธิ : สามารถกำกับควบคุมตนเอง  รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างไม่กล่ันแกล้งเพื่อน(Bullying) ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

• พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี : รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม 
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อ
สถาบันหลักของชาติ 

• พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ : ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

• พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง : หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

13 ฟังและ/หรือดูส่ือต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ พูดส่ือสารในรูปแบบ   
ต่าง ๆ พูดแสดง ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 

14 พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม      
เป็นกลางและสร้างสรรค์ 

15 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 
16 อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิด 
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ประโยชน์ 
17 อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถต้ังคำถาม ตอบ 

คำถาม  
18 จับใจความสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน 
19 เขียนส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือท่ีเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัว 

อักษรไทย โดยใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสม 
20 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและ 

ความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
21 เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ถูกต้องและ 

เหมาะสมใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถิ่น 

22 ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ 
กาลเทศะ รวมทั้งใช้ประโยคส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

23 แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี และกาพย์ยานี 11ได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์  
ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

24 มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย                                                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ศึกษาหลักการฟัง การพูดและการดู การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดู การพูดรายงาน 
การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิเสธ การโต้ตอบ การพูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การพูด
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า รวมมารยาทในการฟัง การพูดและการดู หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรอง บทอาขยาน อ่านในใจ หลักการอ่านข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ความหมายและลักษณะของ  สัญลักษณ์ 
แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ อินโฟกราฟิก ความหมายและลักษณะของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย  หลักการอ่านวรรณคดี  และวรรณกรรม ความหมายของคำ ลักษณะ
ของคำ อ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเร็ว คำควบกล้ำ อักษรนำ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน วัน เดือน ปี 
แบบไทย คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ มารยาทในการอ่าน หลักการเขียนสื่อสารแบบต่าง ๆ คัดลายมือ ย่อ
ความ สรุปความ เรียงความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด การเขียน
รายงาน  การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน 
มารยาทในการเขียน ชนิดและหน้าที่ของคำ ความหมายของคำ สำนวน คำราชาศัพท์   คำยืม  ภาษาท้องถิ่น 
ระดับของภาษา คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ชนิดของประโยค กลอนสุภาพ กาพย์ยานี ๑๑  ปริศนาคำทาย 
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

ใช้ทักษะกระบวนการฟัง การดู การพูดส่ือสาร ทักษะกระบวนการอ่าน ทักษะการเขียน กระบวนการ
คิด  ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้ การตีความ การประเมินค่า การปรับประยุกต์ การลำดับ
เหตุการณ์ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น  การสรุปความรู้   

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีเหตุผลใช้วิจารณญาณ  ความมั่นใจ  ความเป็นกลาง การให้เกียรติ ความ
เข้าใจและเคารพในความแตกต่าง เห็นคุณค่าของภาษาไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการ
ฟัง การดูและการพูด ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง ตามกาลเทศะ นำข้อคิดคติธรรมจากเรื ่องที่อ ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีนิสัยรักการอ่านและอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 

1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร 
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

  5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะหลัก 

1. การฟัง  การดู และการพูดเพื่อพัฒนาการคิด 

1.1 ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ชุมชน และสังคม แล้วพูด
สรุป ต้ังคำถาม วิเคราะห์ รวมทั้งแสดง ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

1.2 ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ อย่างตั้งใจแล้วพูดเล่าเรื่อง พูดนำเสนอ รายละเอียด สาระสำคัญ 
และขอ้คิด รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์  

1.3 ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือ พูดแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูส่ือด้วยตนเองได้ อย่างเหมาะสม  

1.4 พูดโน้มน้าว  พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบอย่างถูกต้อง สุภาพ ถูกกาลเทศะ และมั่นใจ ทั้งใน
โลกจริงหรือโลกเสมือนจริง  ด้วยความเข้าใจ  และเคารพในความแตกต่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเองและ
ผู้อื่น  

1.5 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่น  ได้อย่างเป็นกลาง ให้
เกียรติ และเคารพในความแตกต่าง  

2. การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 

2.1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เพื่อถ่ายทอด ความหมาย และ/หรืออารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างถูกต้องเหมาะส และไพเราะ  

2.2 อ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  และอินโฟกราฟิก จากสื่อต่าง ๆ 
วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล  แล้วนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  

2.3 อ่านเรื่องจากส่ือต่าง ๆ แล้วตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ สรุปความรู้และข้อคิด 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตีความ ความหมายโดยตรงและโดยนัย ประเมินค่า รวมทั้งนำไป
ประยุกต์ใช้  ในชีวิตจริง    

2.4 อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม แล้ววิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า  และแสดงความคิดเห็น 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

2.5 อ่านบทอ่านตามความสนใจจากสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอ เรื่องที่อ่านได้อย่าง
สร้างสรรค์  
3 การเขียนเพื่อพัฒนาการคิด 

   3.1 เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ด้วยลายมือท่ี
สวยงามและเป็นระเบียบ  

3.2 เขียนจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ย่อความ เขียนบันทึก  และเขียนสรุปความจาก
การศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามรูปแบบ โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  

3.3  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ  โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น  
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3.4 เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปใช้ในการเขียนเรื่อง ตามจินตนาการ และ
เขียนเรียงความอย่างถูกต้องเหมาะสม  

3.5 เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี ่ยวกับงานเขียนของตนเอง   และผู ้อ ื ่นอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นกลาง    
4 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 

4.1  ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งโลกจริงและโลก เสมือนจริงได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 

4.2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ เรียนรู้ภาษาถิ่น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความ หลากหลาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 

             4.3 เข้าใจความหมายและการใช้คำ สำนวน คำราชาศัพท์ คำยืมที่มาจาก ภาษาต่างประเทศท่ี
ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการรับรู ้ข้อมูลอย่างเข้าใจ และใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และ
กาลเทศะ 

            4.4  ใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อนำไปใช้ในการส่ือสารได้ถูกต้อง เหมาะสม 

  4.5 แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ เพื่อนำไปประกอบการพูด การนำเสนอ หรือการ
เขียนให้มีความน่าสนใจ  

ผลลัทธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1.  ฟังและ/หรือดูสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ พูด
แสดงการคิด วิเคราะห์ ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเลือก
ฟังและดู ส่ือท่ีเหมาะสมแก่ตนเอง   

2.  พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพูดแสดง
ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดของตนและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์  

3.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ  

4.  อ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  

5.  อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม จับ
ใจความสรุป ความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตลอดจนมีนิสัย รักการอ่าน  

6. เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือที่เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย โดย
ใช้คำได้ถูกต้อง และเหมาะสม  
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7.  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเขียน 
ประเมินงานเขียนของท้ังตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์  

8. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไปเขียนเรื่องตามจินตนาการและเรียงความได้ถูกต้อง
และเหมาะสม  

9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง เหมาะสม
กับบุคคล   โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดยเรียนรู้ผ่านภาษาถิ่น  

10. ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
รวมทั้ง ใช้ ประโยคส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา  

11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีวรรณศิลป์ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด การนำเสนอ หรือ
การเขียน   ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น  

12. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 



232 
 

คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
  ศึกษาการบวกลบคูณหารจำนวนนับ การบวกลบ เศษส่วนและทศนิยม แบบรูปของเศษส่วน 
ทศนิยม ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี 
สมบัติ ความยาวรอบและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การจัดการข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง 
การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล การใช้ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ข้อมูลทางสถิติต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน 

ใช้ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  การนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อธิบาย เปรียบเทียบ  
เรียงลำดับ การคิดคำนวณเศษส่วน ทศนิยม การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม  ให้เหตุผล 
คาดการณ์ และหาข้อสรุปในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม สร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์และแปลความหมาย แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด การสร้างแบบจำลอง การสร้างแผนภูมิแท่ง   
การใช้เทคโนโลยีสร้างแผนภูมิแท่ง การวิเคราะห์และแปลความ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ  กล้าแสดงออก มีเหตุผล มุมานะ กระตือรือร้น 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตา มระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
การส่ือสาร และนำเสนอ 
• สื ่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั ่นใจโดยใช้การแสดงแทนทาง

คณิตศาสตร์ที ่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือ
สัญลักษณ์ 

• รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื ่น เห็นคุณค่า
แนวคิดของผู้อื่น 

 
การคิดสร้างสรรค์ 
• คิดได้อย่างหลากหลาย ละเอียดละออ แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม 
• ประยุกต์และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
การให้เหตุผล 
• ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนแนวคิดหรือข้อคาดการณ์ของตนเองได้อย่าง

สมเหตุสมผล ให้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical reasoning)โดยใช้ข้อเท็จจริง สมบัติต่าง ๆ 
หรือข้อสรุปท่ัวไปทางคณิตศาสตร์ 

• รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆประกอบการตัดสินใจเพื่อ
สนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

• ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 
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การสร้างข้อสรุปท่ัวไป และขยายแนวคิด (Generalization and extension) 
• สร้างข้อคาดการณ์ ผ่านการสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นจากกรณีเฉพาะ โดยใช้

มุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) เพื่อสร้าง
ข้อสรุปท่ัวไป (generalization) 

• ขยายแนวคิด (extension) โดยใช้ความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) ท่ีได้เรียนรู้
มาก่อนเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

การแก้ปัญหา 
• มีความอยากรู้อยากเห็น มองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของ

ตนเอง (thinking mathematically) 
• แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ของตนเองหรือแลกเปล่ียนกับผู้อื่น 
• มีความกระตือรือร้นและมุมานะในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
• ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
• ใช้และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวคิดสร้างความเข้าใจ 

หรือแก้ปัญหา 
• สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกใช้

ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และ  
รู้เท่าทัน 

 
  สมรรถนะหลัก (ระดับเร่ิมต้น) 
การจัดการตนเอง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้- บรรยายกิจกรรม/งานที่ตนเองและ
เพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 

2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่น
บ้าง 

3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 

4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา- บอกผล
ของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 

การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 

1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ังคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- อธิบายเหตุผลและความเหมาะสม
ในการตัดสินใจในเรื่อง     ตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
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2. ดานการคิดเชิงระบบ- อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 
วาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

3. ดานการคิดสรางสรรค - บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัว ได
อยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียด 
โดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดไดในเวลาที่กำหนด
และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

4. ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแก
ปญหาที่มีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข 
ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 

การส่ือสาร  (Communication: CM) 

1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- สรุปความเขาใจของตน และแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการต้ังคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- อธิบาย
เหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง         
- อธิบายองคประกอบที ่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที ่มีและความสัมพันธ               
ระหวางองคประกอบที่เกี ่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ 
เคล่ือนไหวรางกาย 

3. ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัว 
ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนด- ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด
โดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดไดในเวลาที่กำหนด
และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนในการ
ทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 

2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงาน
ร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู้เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื ่น สนับสนุนและ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและ
ดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนในทีม 
รับรู ้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามคำแนะนำ 
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การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 

1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ- มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือ
ผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี
ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง 
ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับช้ันเรียนหรือ
โรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ และว ิทยาการอย่างย ั ่งย ืน (Sustainable coexistence with living in the 
harmony of nature and science) 

1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล- สังเกตและต้ัง
คำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายการจัดการและสื่อความหมายข้อมูล- เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ี
เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ - 
วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง - ประเมินความ
น่าเชื ่อถือและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานที่รวบรวมได้การอธิบายปรากฏการณ์ - 
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานที่รวบรวมได้ - อธิบายความเชื่อมโยงของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2. การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และเชื่อมโยงกับตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่
ร ่วมกับธรรมชาติ- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยี- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณ
บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3. การสร้างและใช้เทคโนโลยี - สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น 
ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม- เลือกใช้สิ่งของใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นความฉลาด
ทางดิจิทัล- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว- ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร- ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ี
แตกต่างจากโลกของเกมและส่ือดิจิทัล 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆหรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจ- เชื่อมั่น
ในคำอธิบายที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นที่มา
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ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นป ี
1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ได้ถูกต้อง และ 

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม เปรียบเทียบและเรียงลำดับ 

เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์ สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือ
แตกต่างจากเดิม 

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน  
และทศนิยม  สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว 
ยืดหยุ่น รอบคอบและแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
แนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับ
ผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. ส่ือสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุ 
มานะ และกระตือรือร้น 

7. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี โดยใช้สัญลักษณ์ 
ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

8. ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และ 
ขยายแนวคิดเพื่อหาความยาวรอบรูปและพื ้นที่ของรูปสี ่เหลี ่ยมมุมฉาก ในสถานการณ์ต่ าง ๆด้วยวิธ ีท่ี
หลากหลาย 

9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ด้วยแนวคิดท่ี 
หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะและกระตือรือร้น พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

10. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ได้อย่างเหมาะสม โดย 
ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ สื่อสารและใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

11. ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนอย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
  ศึกษาการบวกลบคูณหารเศษส่วน ทศนิยม การอ่านเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์  ร้อยละของ
จำนวนนับ แบบรูปของเศษส่วน ทศนิยม ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นต้ังฉาก เส้นขนาน สมบัติของรูปส่ีเหล่ียม ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม 
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม การสร้างแบบจำลองปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ปริมาตรและความ
จุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การจัดการข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น การใช้เทคโนโลยีใน
การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล การใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ข้อมูลทางสถิติต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน 

ใช้ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  การนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อธิบาย เปรียบเทียบ  
เรียงลำดับ การคิดคำนวณเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ  การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม
และร้อยละ ให้เหตุผล คาดการณ์ และหาข้อสรุปในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจาก
เดิม สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และแปลความหมาย แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด การสร้างแบบจำลอง 
การสร้างแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น  การใช้เทคโนโลยีสร้างแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น การวิเคราะห์และแปลความ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ  กล้าแสดงออก มีเหตุผล มุมานะ กระตือรือร้น 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียนท ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
การส่ือสาร และนำเสนอ 
• สื ่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั ่นใจโดยใช้การแสดงแทนทาง

คณิตศาสตร์ที ่หลากหลาย ด้วยสื่อของจริง รูปภาพงานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือ
สัญลักษณ์ 

• รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื ่นเห็นคุณค่า
แนวคิดของผู้อื่น 

 
การคิดสร้างสรรค์ 
• คิดได้อย่างหลากหลาย ละเอียดละออ แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม 
• ประยุกต์และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 
การให้เหตุผล 
• ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนแนวคิดหรือข้อคาดการณ์ของตนเองได้อย่าง

สมเหตุสมผล ให้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical reasoning)โดยใช้ข้อเท็จจริง สมบัติต่าง ๆ 
หรือข้อสรุปท่ัวไปทางคณิตศาสตร์ 
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• รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆประกอบการตัดสินใจเพื่อ
สนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

• ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล 
การสร้างข้อสรุปท่ัวไป และขยายแนวคิด (Generalization and extension) 
• สร้างข้อคาดการณ์ ผ่านการสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นจากกรณีเฉพาะ โดยใช้

มุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) เพื่อสร้าง
ข้อสรุปท่ัวไป (generalization) 

• ขยายแนวคิด (extension) โดยใช้ความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) ท่ีได้เรียนรู้
มาก่อนเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 

การแก้ปัญหา 
• มีความอยากรู้อยากเห็น มองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของ

ตนเอง (thinking mathematically) 
• แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ของตนเองหรือแลกเปล่ียนกับผู้อื่น 
• มีความกระตือรือร้นและมุมานะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
• ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
• ใช้และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวคิดสร้างความเข้าใจ 

หรือแก้ปัญหา 
• สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเลือกใช้

ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และ  
รู้เท่าทัน 

 
  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 

การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง- ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่าง 

สม่ำเสมอ 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- บอกระดับความรุนแรงของอารมณ์ และความรู้สึก 

ทางลบ- สามารถส่ือสารขอความช่วยเหลือในการจัดการความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- บอกผลกระทบของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น- ระบุสถานการณ์ที่เพื่อนมีแรงกดดันต่อการตัดสินใจของตนเอง- ใช้
ทางเลือกและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

การคิดขั้นสูง 
1.ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี 
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เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการตั้งคำถามการฟง/อานขอมูลเรื่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของขอมูลในการลงขอสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐานสนับสนุน
ความคิดไดอยางนอยหนึ่ง แหลงขอมูล- อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
และบอกไดวาการตัดสินใจ ของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได 

2.ดานการคิดเชิงระบบ- สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ 
รวบรวมปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเชื่อมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัว
แปรท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหว รางกาย 

3.ดานการคิดสรางสรรค - แสดงความคิดในเรื่อง    ตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ 
ความคิดของตนเองที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองให
แตกต่างไปจากเดิม - ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจาก
ความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมา ทดแทนสิ่งที่ขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ที่กำหนด 
และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4.ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหา ท่ีซับซอนวางแผน การแกปญหาดวยการวิเคราะหและ 
จัดลำดับสาเหตุของปญหาหาวิธีการแกไขปญหาที่หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เลือกวิธีการแกปญหา โดยระบุ  ขอดี/ขอเสีย ลงมือแก้ปญหาดวย
ตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับการ
แกไข- ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งท่ี
มีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

การสื่อสาร 
1.ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู 

ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย 
ๆ ได้- อธิบายความรู ้สึกที ่ได้รับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

2.ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ  ท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร 

3.ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน- เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาวขึ้น- 
กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ• รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม 

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
2.ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง• ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียน 

แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ • กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับ
ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ• เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

3.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง• พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก•  
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แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1.พลเมืองรู้เคารพสิทธิ – สามารถกำกับควบคุมตนเองรู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผู้อื่นยอมรับความแตกต่างไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying)ทางร่างกายและวาจาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

2.พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

3.พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4.พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้ 

เครื่องมือท่ีเหมาะสม- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูลการจัดการและส่ือความหมาย
ข้อมูล- จัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ในการนำเสนอ - วิเคราะห์
ข้อมูลจำนวนมากลงข้อสรุปจากข้อมูลที่นำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

2.การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการ 
เปลี ่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพื ่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ - ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมตาม
แนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3.การสร้างและใช้เทคโนโลยี- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง 
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ(reuse) หรือลดการใช้ (reduce)ความฉลาดทาง
ดิจิทัล- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ส่ือสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และเป็นประโยชน์-ประเมิน
และป้องกันความเส่ียงจากการระรานทางไซเบอร์(cyberbullying management 

4.การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ- เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามท่ีรวบรวมได้จริง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน- รับรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นป ี

๑ ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ได้ถูกต้อง และ 
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๒ อธิบายความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับ 
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เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้เหตุผล 
๓ อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์ สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุป และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือ
แตกตา่งจากเดิม 
 

๔ อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการของเศษส่วน และทศนิยม  
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น 
รอบคอบและแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๕ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ี 
หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดย
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๖ ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นต้ังฉาก และ 
เส้นขนาน โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

๗ ให้เหตุผล สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม และขยาย 
แนวคิดเพื่อหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม ในสถานการณ์ต่าง ๆด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

๘ ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้าง 
แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับการ
หาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๙ แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม ปริมาตรและความจุ 
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะและ
กระตือรือร้น พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

๑๐ จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น ได้อย่างเหมาะสม โดย 
ใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ สื่อสารและใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน 

๑๑ ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนอย่างมุมานะ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์                                                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 ศึกษาการใช้จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แสดงจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ บอก อ่าน เขียนเศษส่วน ทศนิยมและร้อยละแสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ แสดง
เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละที่กำหนดด้วยวิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย บอกค่าประมาณของจำนวนนับ 
ทศนิยมและนำไปใช้ อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตราส่วน อ่านและ เขียนอัตราส่วนแสดงปริมาณ
ของส่ิงต่าง ๆ  2 ปริมาณ อธิบายและแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ เขียนแสดง
จำนวนนับและทศนิยมในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 
ทศนิยม เปรียบเทียบและเรียงลำดับ เศษส่วน จำนวนคละใน หาข้อสรุปที่ได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูป 
สร้างแบบรูปและแก้ปัญหา เลือกใช้วิธีการในการหา ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร และผลลัพธ์ของการบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ เลือกใช้วิธีการในการหา ผลบวก ผลลบผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและ
จำนวนคละ เลือกใช้วิธีการในการหา ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของทศนิยม แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน และร้อยละ บอกระยะเวลา บันทึกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง แก้ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาระยะเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ระบุและอธิบายส่วนประกอบและลักษณะของจุด 
เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม พร้อมท้ังเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ วัดขนาด บอกชนิดของมุม และสร้างมุม
ขนาดต่าง ๆ  อธิบายสมบัติของเส้นขนาน สร้างเส้นขนานและนำไปใช้ใน จำแนก อธิบายลักษณะ รูปส่ี เหลี่ยม
ด้านขนาน รูปส่ีเหล่ียมคางหมู รูปส่ีเหล่ียม รูปว่าว รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส จำแนกอธิบายลักษณะชนิดของรูปสามเหล่ียม สร้างรูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปสามเหล่ียม วงกลม 
ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม จำแนกบอกลักษณะ ส่วน
ต่าง ๆ ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม พร้อมสร้างแบบจำลองรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูป พื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปเรขาคณิตสามมิติท่ี 
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อ่าน วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล จากแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น 
แผนภูมิรูป วงกลม ใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หาค่าเฉล่ีย ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล จัดการ 
นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง  ตาราง กราฟเส้น หรือแผนภูมิรูป วงกลมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งคำถาม
จากประเด็นปัญหาที่สนใจ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนหรือชุมชน ประเมิน และเลือกวิธีการเก็บ
รวบรวม จัดการและนำเสนอข้อมูลที่ เหมาะสมกับข้อมูลวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูล
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

 มีทักษะการอ่าน การเขียน การพูดอธิบายอย่างมีเหตุผล การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์
ข้อมูล การวัด การสร้างพื้นฐาน  

 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น มีความรอบคอบ เห็นความสำคัญ มุ่งมั่นใน
การทำงาน กระตือรือร้น 
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 ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

 สมรรถนะเฉพาะ 
การแก้ปัญหา มีความอยากรู้อยากเห็น มองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ด้วยมุมมองของ

ตนเอง (thinking mathematically) แก้ปัญหาในชีวิตจริงด้วยแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ และ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จาก ประสบการณ์ของตนเองหรือแลกเปล่ียนกับผู้อื่น มี
ความกระตือรือร้นและมุมานะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา การสื่อสาร และนำเสนอ สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การ   
แสดงแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์ 
รับฟัง เข้าใจความหมาย เคารพในความแตกต่างระหว่างตนเองกับ ผู้อื่น เห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น แสดงวิธี
คิด หลักฐาน หรือข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนอ แนวคิดหรือวิธีการของตนเองอย่างเป็นระบบ 
การให้เหตุผล ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สนับสนุนแนวคิดหรือข้อคาดการณ์ของ ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 
ให้เหตุผลเชิงตรรกะ (logical reasoning) โดยใช้ข้อเท็จจริง สมบัติต่าง ๆ หรือข้อสรุปทั่วไปทางคณิตศาสตร์  
รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้ง
อย่างเหมาะสม  ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการให้เหตุผล การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยาย
แนวคิด สร้างข้อคาดการณ์ ผ่านการสังเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นจาก กรณีเฉพาะ โดยใช้มุมมองทาง
คณิตศาสตร์ ทั ้งด้านความรู้และวิธีการ เรียนรู้ (how to learn) เพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) 
ขยายแนวคิด (extension) โดยใช้ความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) ที่ได้เรียนรู้มาก่อนเพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ หรือแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง การคิดสร้างสรรค์ คิดได้อย่างหลากหลาย 
ละเอียดละออ แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม ประยุกต์และนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ใช้และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวคิด สร้างความเข้าใจ หรือแก้ปัญหา สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู ้  ต่าง ๆ และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู ้และแก้ปัญหาในชีว ิตจริง ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และรู้เท่าทัน 

 
สมรรถนะหลัก 

 การจัดการตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และสิ่งท้าทายของตนเอง ใน
ด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม การมีเป้าหมายในชีวิต กระตือรือร้นและเกาะติด กับงาน และการเรียน 
ของตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด บอกวิธีการควบคุม/จัดการ อารมณ์ และความรู้สึก การคิด
ชั้นสูง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เกี่ยวกับ  
เรื่องนั้นจากการตั้งคำถาม การฟง/อานขอมมูล เรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห ตีความเพื่อประเมินความ 
เหมาะสมของขอมมูล ในการลงขอสรุปได้อยางถูกตอง และ/หรือ ตัดสินใจ เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุ
หลักฐาน สนับสนุนความคิดได้อยางนอยหนึ่งแหลงขอมูล อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิด
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ได้ ด้านการคิดเชิงระบบ  สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถรวบรวมปจจัยอื่น ๆ ท่ี 
เกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ สามารถวิเคราะห ปจจัยในระบบหรือสถานการณ สามารถวิเคราะหความ
สัมพันธ เชิงเหตุและผล ของระบบดวยขอความสัญลักษณ แผนภาพ แบบจำลอง อยางงาย ด้านการคิด
สร้างสรรค์ ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีการคิดแจกแจง รายละเอียดโดยการ ผสมผสาน
จากหลายความคิดและดัดแปลง จากความคิดเดิมสิ ่งที ่มีอยู  หรือนำสิ่งอื ่นมาทดแทนสิ่งที ่ขาดไดอยาง
หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความ ตอง
การจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท ด้านการคิดแก้ปัญหา ระบุปัญหาที่ซับซ้อน วางแผนการแกปญหาดวย
การประเมินความสำคัญของปญหา วิเคราะหและจัดลำดับสาเหตุของปญหา หาวิธีการ แกไขปญหาท่ี
หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เลือกวิธีการแก
ปัญหา โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือแกปญหาดวยตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมิน และตรวจสอบผล
ของการแกปญหา ปรับปรุงจนปญหาไดรับการแกไข การสื่อการ ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ แล้ว
สามารถจับประเด็นสำคัญ  ข้อคิดทั้งเชิงบวกและลบที่ได้รับตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมท้ัง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับสาร ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมสีติ กับบุคคลท่ี
หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ้นในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโลกจริงและโลกเสมือน 
ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก
ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ท่ีส่งผลต่อ
การสื่อสาร ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสารระดับเบื้องต้น การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
ด้านการเป็นสมาชิกที่ดี และมีภาวะผู้นำ ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกใน การทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ี 
แตกต่าง สะท้อนการทำงานของตนเอง พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน หน้าท่ีและบทบาทชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้
สำเร็จเพื่อให้งานบรรลุ เป้าหมาย กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้าน
กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้นและเห็น
ความเชื่อมโยงของหน้าที่ตนเองกับเป้าหมายของทีม ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่ง
บทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และ
สร้างสรรค์ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีม
ที่แตกต่างกัน  มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความ
รุนแรง มุ่งเน้นประเด็นปัญหามากกว่าตัวบุคคลไม่มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่นเป็นต้น 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พลเมืองรู้เคารพสิทธิ รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพใน
ความหลากหลาย ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ด่วนตัดสิน
ผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าท่ี รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติในฐานะพลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น 
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อาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนหรือชุมชนที่เหมาะสมตามวัย โดยคำนึงถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หาทางออกร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งหรือทบทวนกฎ ระเบียบ กติกาในชั้นเรียนอย่างมีเหตผุลโดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถี
ประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก
และในเอกภพ การสังเกตและการรับรู้ ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตสุมผลของข้อมูลและหลักฐาน 
การจัดการและสื่อความหมายข้อมูล จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ 
แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลและตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลงข้อสรุปจาก
ข้อมูลที ่นำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claim) การเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ  โดยใช้ความรู้ทางคณิตศา สตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี ความฉลาดทางดิจิทัล ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา จัดการและนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การมีคุณลักษณะ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติอย่างยั ่งยื น การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ ปรากฏการณ์ต่างๆหรือแก้ปัญหา กระตือรือร้น
และมีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหา ความรู ้ที ่ตนเองสนใจอย่าง เหมาะสม ใช้ข้อมูลเพื ่อเป็นเหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจใน กระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจากอคติ 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอัตราส่วนได้ถูกต้อง และ
นำไปใช้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ
ร้อยละ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม พร้อมให้ เหตุผล อธิบายความสัมพันธ์
ของแบบรูป แสดงแนวคิดประกอบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สร้างข้อคาดการณ์และ ข้อสรุป และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ี
เกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม สร้างตัวแบบ เชิงคณิตศาสตร์ในการดำเนินการ 
หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น รอบคอบ และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและ
อัตราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิด ท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ และกระตือรือรน้ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื ่น โดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สื่อสารเกี่ยวกับ
ระยะเวลาได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น สื ่อสารทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้นขนาน โดยใช้ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง พร้อมท้ังอธิบายสมบัติของเส้นขนาน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผล สร้าง
ข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และขยาย แนวคิดเพื่อหาความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้วยวิธีที่หลากหลาย ให้
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เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้างแบบจำลองของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และข้อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุของ ทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก และหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และวงกลม ปริมาตรและความจุ ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากในสถานการณ์
ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ  และกระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
แนวคิดร่วมกับผู้อื่น จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม ได้
อย่างเหมาะสม  โดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ส่ือสารและใช้ข้อมูล
เพื่อแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ คาดการณ์ หรือตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน ร่วมกันวางแผน 
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน อย่างมุมานะ 
กระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
  สามารถพูดสื่อสารในรูปแบบต่างๆบอกคําศัพท์ที่เกี ่ยวกับช่วงเวลาและกิจกรรม ที่เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว บุคคล โรงเรียนในชีวิตประจําวันต่าง สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  
วิธีการพูด การฟัง ในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําง่าย ๆ 
อ่าน ศึกษา และเรียนรู้คําศัพท์จากบทความภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถ บอก เขียน / อ่าน
ออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ที่แสดงความรู้สึกของตนเองได้ สามารถบอก/เขียนคําศัพท์ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูล ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาได้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนคําศัพท์ ท่ีใช้
ในการสร้างความสัมพันธ์ได้เหมาะสม 
  โดยใช้ทักษะ การเขียน (Writing skill)  การฟัง (Listening skill)   การพูด (Speaking skill)  การ
อ่าน (Reading skill) การค้นหาข้อมูล (search)  ความคิดสร้างสรรค์ (creative) กระบวนการกลุ่ม  
 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรอบคอบ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

โดยมีสมรรถนะเฉพาะดังนี้ ฟังและพูดคำศัพท์พื ้นฐาน วลี ประโยค ข้อความที ่เกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง สนทนา สื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ ์ อ่าน
และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากบทสนทนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อื่น สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ 
โดยมีสมรรถนะหลักดังนี้  
- การจัดการตนเอง 

1. การมีเป้าหมายในชีวิต :  เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง   ยอมรับความแตกต่างในความชอบ ความสนใจ
และเพศวิถีของผู้อื่น 
   กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
2. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับ
ตนเองและผู้อื่น 
3. การเห็นคุณค่าในตนเอง : บรรยายกิจกรรม/งานที่ตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้
สำเร็จ เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง 
       -    การคิดขั้นสูง 
1.ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น จากการตั้งคำถามการฟง/อานขอมูลเรื่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการลงข
อสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือก 
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อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจ ของตนมี
ความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได ้ 
อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 
2.ด้านการคิดสร้างสรรค์ : ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใชการดัดแปลงจากความคิด
เดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 
3. .ด้านการคิดแก้ปัญหา : ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาออกแบบวิธีแกป
ญหาท่ีมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแกไข ภายใตการ
ติดตามของผูใหญ 
- การสื่อสาร 

1. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  : 
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การส่ือสาร 
2. ด้านการเลือกใช้กลวิธ ีการสื ่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่ือสาร: ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน   เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาวขึ้น 
3. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ : อธิบายความรู้สึกที่ได้รับจากการรับสาร
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีอารมณ์หลากหลายข้ึน 
     -   การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง : เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ี
แตกต่างกัน 
2. ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดี และภาวะผู้นำ : กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง  : ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ 
     -   การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ: ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง 
โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนหรือ
ชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 
2. พลเมืองรับผิดชอบต่อหน้าที่ : รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ 
กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลักของชาต ิ 
3. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ : มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
    - การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน :  การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง 
- ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ีเป็นเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี  :  ความฉลาดทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูล และสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาจัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
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การเข ้าใจปรากฏการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นบนโลกและในเอกภพ  : การจ ัดการและสื ่อความหมายข ้อมูล 
- อ่านและลงข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์แผนภาพ แผนภูมิอย่างง่าย 
ผลลัทธ์การเรียนรู้ นักเรียน ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
สิ่งต่างๆรอบตัว ได้อย่างมั่นใจและถูกต้องได้ ฟัง พูด รวมทั้งการสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่าง
ถูกต้อง อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สนทนาและโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสวงหาความรู้
และสร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ได้อย่างเหมาะสม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ศึกษาการพูดสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่าน เพื่อการตอบคำถาม บอก
ใจความสำคัญ   พร้อมท้ังการแสดงความคิดเห็น การเขียน บรรยาย  แสดงความคิดเห็น การสืบค้น  มารยาท
ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆในรูปแบบท่ีหลากหลาย มารยาทในการส่ือสาร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  

ใช้ทักษะใน การพูด สนทนา  แสดง ความรู้สึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล  การฟัง 
จับใจความให้ข้อมูล อย่างถูกต้องการอ่าน จับใจความ  ตอบข้อเท็จจริง   การเขียน   แสดงความรู้สึก   แสดง
ความคิดเห็น  

มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 

-ฟังและพูดคำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

-ฟัง พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว บุคคล โรงเรียนและส่ิงต่างๆ รอบตัว โดยใช้คําและวลีท่ีส้ัน
และง่าย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 

-  สนทนา โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล สื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ ได้อย่าง
เหมาะสมและมั่นใจ 

-อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากบทสนทนา นิทาน เรื ่องราว และบทความสั้น ๆ ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยได้ 

- อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ บอกรายละเอียด จากบทสนทนา นิทาน เรื่องราว และบทความส้ัน ๆ ท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยได 

-เขียนเพื่อแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเขียนให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง สิ่งต่างๆ รอบตัว ข่าว 
เหตุการณ์ ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส่ือสารความต้องการของตนเอง และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่าง เหมาะสม 

-ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ี
หลากหลายใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับผู้อื่น-ส่ือสารความต้องการของ
ตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่าง เหมาะสม 
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-สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์จากการฟัง ดูหรืออ่าน ข้อมูล เหตุการณ์และสถานการณ์
รอบตัว และสามารถนำเสนอ ในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย ได้อย่างเหมาะสม  

-ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนยอมรั บและเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีว ิตท่ี
หลากหลาย-ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ี
หลากหลาย 

-สื่อสารความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่าง เหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 

• การจัดการตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง : เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง  

-บรรยายทักษะและความสนใจของตนท่ีต้องการพัฒนา 
-บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และส่ิงท้าทายของตนเอง ในด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม 

การมีเป้าหมายในชีวิต   : กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง    
การจัดการอารมณ์และ ความเครียด : บอกวิธีการควบคุม/จัดการ อารมณ์ และความรู้สึก 
การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต :  - สามารถสะท้อนผล ของทางเลือกที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น ในมิติของ 
ประโยชน์ ความเป็นธรรม หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

-  บอกความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้น ท่ีส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิต   
• การคิดขั้นสูง 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
- สรุปความเข้าใจ ของตนและแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับ เรื่องนั้น จากการ ต้ังคำถาม 
การฟัง/อ่านข้อมูล เรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ตีความเพื่อ ประเมินความ เหมาะสมของข้อมูล ใน
การลงข้อสรุปได้ อย่างถูกต้อง และ/หรือ ตัดสินใจ เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน สนับสนุน
ความคิดได้ อย่างน้อยหนึ่ง แหล่งข้อมูล 
-การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิบายเหตุผลของ การตัดสินใจในเรื่อง ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ วันของตน 
และบอกได้ ว่าการตัดสินใจ ของตนมีความ เหมาะสม โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้    
การคิดสร้างสรรค์   
–  แสดงความคิด ในเรื่องต่าง ๆ บอกเล่าความคิด จินตนาการหรือความคิด ของตนเองท่ีแปลกใหม่ไป 
จากส่ิงรอบตัวของตนเอง และบริบท และต่อยอด ความคิดของตนเองให้ แตกต่าง ไปจากเดิม 
- สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวม ปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล ของระบบ ด้วยข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย 
• การสื่อสาร 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการส่ือสารแบบง่ายๆ สามารถเลือกใช้และผลิตส่ือ ใช้กลวิธีในการส่ือสารท่ี

เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
-    มีมารยาทและจริยธรรมในการส่ือสารระดับเบื้องต้น 
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-ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ แล้วสามารถจับ
ประเด็นสำคัญ ข้อคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับ ตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมท้ังประโยชน์
ท่ีได้รับจากการรับสาร ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา  
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติ กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ้น ใน
สถานการณ์ท่ีมีความ ซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน 
-มีมารยาทและจริยธรรมในการส่ือสาร ระดับเบื้องต้น 
-ระบุความแตกต่างระหว่างโลกจริง กับโลกเสมือน  
- เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อตนเองในเบ้ืองต้นได้ 
 - มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร ระดับเบื้องต้น  - กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร และ
สามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือ และส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ ต่อตนเองและต่อกลุ่ม
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
การจัดการและส่ือความหมายข้อมูล  
- จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทใน รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ 
- ประเมินคุณค่า และตระหนักถึงผลกระทบ ของส่ือ - มีจริยธรรมในการส่ือสารผ่านส่ือประเภท ต่างๆ  
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร การผลิตส่ือ และสามารถออกแบบ การส่ือสารท้ังภาษา ภาพ เสียง 
ท่าทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม  
- ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และวัฒนธรรม ที่มีความ
หลากหลาย - ตระหนักถึงผลกระทบของการสื่อสาร ที่สร้างความขัดแย้ง และใช้ประทุษวาจา (hate 
speech) 
• การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

-รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
-พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก  
-เข้าใจและยอมรับความสามารถของ สมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน  
- มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธ การใช้ความรุนแรง 
มุ่งเน้นประเด็น ปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่มุ่งเอาชนะ 
-ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกใน การทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ี แตกต่าง สะท้อนการทำงานของ 
ตนเอง พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน หน้าท่ีและบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งานบรรลุ 
เป้าหมาย  
-กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
-ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความ เช่ือมโยงของหน้าท่ีตนเอง
กับเป้าหมาย ของทีม 
• การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

-สามารถกำกับควบคุมตนเอง รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง 
ไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 
-รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎกติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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-  รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื ่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทาง
ร่างกาย และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ 
ของตน ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

- หาทางออกร่วมกัน กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งหรือทบทวนกฎ ระเบียบ กติกาใน
ช้ันเรียน อย่างมีเหตุผลโดยใช้ กระบวนการปรึกษาหารือ ตามวิถีประชาธิปไตย 

- ติดตามข่าวสารและตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง 
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น อาสาสมัครในกิจกรรม สาธารณะ
ประโยชน์ ระดับโรงเรียนหรือชุมชน ท่ีเหมาะสมตามวัย โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

- รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนว
ปฏิบัติตาม วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ใน
ฐานะพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย 
• การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

การจัดการและสื่อความหมายข้อมูล  
- จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทใน รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์แผนภาพ แผนภูมิ  ตาราง 
หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ 
 - วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลง 
ข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความ สมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง  claim 
การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ ของปรากฏการณ์ทั่วไป - ประเมินและเลือกวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่ เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดย คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ
สงสัย 
 - ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที ่ สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกมา - ประเมินความ
น่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผล ของข้อมูลและหลักฐาน 
การสร้างและใช้เทคโนโลยี - สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ ขยายความสามารถของตนเองตาม 
ความสนใจ และแก้ปัญหาจาก สถานการณ์ปัจจุบัน  - เลือกใช้เทคโนโลยี เพื ่อแก้ปัญหา จาก
สถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียน หรือชุมชน และเลือกใช้เทคโนโลยี อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้
ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ (reduce) หรือ แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)  
ความฉลาดทางดิจิทัล - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ - เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนส่ือ ดิจิทัลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะไม่สูญ หายซึ่ง
มีผลต่อภาพลักษณ์ใน ปัจจุบันและในอนาคตจึงต้อง รักษาอัตลักษณ์(digital citizen dentity) และ
ร่องรอยทางดิจิทัล (digital footprint) ของตนเองโดย การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
การมองเห็นปัญหาและความ เชื่อมโยง - ระบุปัญหา ผลกระทบ และ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็น
เหตุและ ผลของการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบ ธรรมชาติที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ กระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ 
 - แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน

ระบบ ธรรมชาติโดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

-ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และส่ิงต่างๆ
รอบตัว ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 

-ฟัง  พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล รวมทั้งการสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ ต่อ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
-อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
-อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ และรายละเอียดท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
-เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
-เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
-สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในการปฏิบัติ
กิจกรรม ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม 
-ใช้ ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปล่ียนความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
-แสวงหาความรู้และสร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย จากการ
ฟัง ดูหรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง 
-ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนยอมรับ และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 
 

คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 สามารภบอกคําศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาและกิจกรรม ที่เกี่ยวกับตนเองครอบครัว บุคคล โรงเรียนใน
ชีวิตประจําวันต่าง ๆและสามารถใช้ภาษาในการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในตนเอง  วางแผน
และออกแบบ การนําเสนองานของตนเองได้ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ัง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะ ปฏิบัติตามคําส่ัง คําขอร้อง และคําแนะนําง่าย ๆ ท้ังในเรื่องหน้าท่ีทางภาษา 
คําศัพท์และโครงสร้างประโยคสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ และ สามารถใช้ภาษาใน
การนําเสนอ ได้อย่างถูกต้องและมีความ มั่นใจในตนเอง  อ่าน ศึกษา และเรียนรู้คําศัพท์ จากบทความ
ภาษาอังกฤษ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ของประเทศตนเอง และต่างประเทศอย่างเข้าใจ 
  สามารถวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี ่ยวกับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดความ
ภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเองและ ยอมรับความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ อ่าน ศึกษา
คําศัพท์ โครงสร้าง ประโยคและบอกใจความสําคัญจากบทความที่เกี่ยวข้องกับ การพยากรณ์อากาศในประเทศ 
ไทยและต่างประเทศได้อย่าง ถูกต้องการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และบอกความเหมือนความ แตกต่างของ
สภาพอากาศ ในประเทศไทยและสภาพอากาศ ในประเทศอังกฤษจากการอ่านได้ อย่างถูกต้อง  เขียน บอก / 
อ่านออกเสียงคําศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรม ต่างๆที่แสดงความรู้สึกของ ตนเองได้ สื่อสารความ
ต้องการและ ความชอบของตนเองได้ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้เหตุ ผลได้อย่างสร้างสรรค์และรับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน บอก/เขียนคําศัพท์ ประโยค ท่ีเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์
หรือประเด็นต่าง ๆ รอบตัว ท่ีอยู่ในความสนใจ ของสังคมวางแผนและออกแบบ การนําเสนองานของตนเองได้ 
อย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ัง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ บอก/เขียน
ความรู้สึก ของตนเองตลอดจนบอก/เขียน วิธีการดูแลรักษาโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนให้เป็นสถานท่ี ท่ีปลอด
จากขยะได้ บอก/เขียนคําศัพท์ ประโยค ท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้จากการ สืบค้นข้อมูลท้ังจากแหล่ง เรียนรู้จริง/ ส่ือ 
social media อื่นๆ  วางแผนและออกแบบการนำเสนองานของตนเองได้ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมท้ัง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น โดยปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะ บอก / แสดงออกถึงการสํานึก รักชุมชนและ
บ้านเกิดของ ตนเอง สามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางภาษา สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ 
  โดยใช้ทักษะ การเขียน (Writing skill)  การฟัง (Listening skill)   การพูด (Speaking skill)  การ
อ่าน (Reading skill) การค้นหาข้อมูล (search)  ความคิดสร้างสรรค์ (creative) กระบวนการกลุ่ม  
 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรอบคอบ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

โดยมีสมรรถนะเฉพาะดังนี ้ ฟังและพูดคำศัพท์พื ้นฐาน วลี ประโยค ข้อความที ่เกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันโดยเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง สนทนา สื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ ์ อ่าน
และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากบทสนทนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่ือสารความต้องการของตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
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แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อื ่น สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับภาษาอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์ 
โดยมีสมรรถนะหลักดังนี้  
- การจัดการตนเอง 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง  
- บอกลักษณะนิสัย จุดแข็งและส่ิงท้าทายของตนเองในด้านวิชาการสถานการณ์ทางสังคม 
- บรรยายทักษะและความสนใจของตนท่ีต้องการพัฒนา 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต 
- กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด :  
- บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก 
- บอกกลวิธีในการควบคุมหรือบรรเทาความเครียดบรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุ
ของอารมณ์และความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 
- บอกความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิต 
- สามารถสะท้อนผลของทางเลือกท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น ในมิติของประโยชน์ ความเป็นธรรม 
หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
    -     การคิดขั้นสูง 
1. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได้ 
- สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ เรื่องนั้นจากการ ต้ังคำถามการฟง/อ่า
นขอมูลเรื่องราวท่ีหลากหลายวิเคราะห ตีความเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอมูลในการลงขอสรุปไดอย่าง
ถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได อยางนอยหนึ่ง
แหล่งขอ้มูล 
2.ด้านการคิดเชิงระบบ 
 - สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณและสามารถรวบรวมปจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือ
สถานการณสามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผลของ
ระบบดวยขอความสัญลักษณ แผนภาพแบบจำลองอยางงาย 
3.ด้านการคิดสร้างสรรค์ 
- แสดงความคิดในเรื ่องต าง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือความคิดของตนเองที ่แปลกใหม ไป 
จากส ิ ่ ง รอบต ัวของตนเองและบร ิบท และต อยอดความค ิดของตนเองให แตกต างไปจากเ ดิม 
- ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีการคิดแจกแจงรายละเอียดโดยการผสมผสานจากหลาย
ความคิด และดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยูหรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยาง 
หลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนด และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวันโดยตอบสนองความตอง
การจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 
4. ด้านการคิดแก้ปัญหา 
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- ระบุปญหา ท่ีซับซอนวางแผน การแกปญหาดวยการประเมินความสำคัญของปญหา วิเคราะหและจัดลำดับ
สาเหตุของปญหา หาวิธีการแกไขปญหาที่หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจาก
วิธีการแกไขปญหาเหลานั้นเลือกวิธีการแกปญหาโดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือแกปญหา ดวยตนเองเก็บและวิ
เคราะหขอมูลเพื่อประเมิน และตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุงจนปญหาไดรับการแกไข 
- การส่ือสาร 

1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ :  
- อธิบายความรู้สึกท่ีได้รับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีอารมณ์หลากหลายข้ึน 
- แลกเปล่ียนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลท่ีหลากหลาย (วัย เพศ อาชีพสถานภาพ) ขึ้น ในสถานการณ์ท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน 
2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร 
3. ด้านการเลือกใช้วิธิการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ในการส่ือสาร 
- มีมารยาทและจริยธรรมในการส่ือสารระดับเบื้องต้น 
- เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวงัเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบ้ืองต้นได้ 
- มีมารยาทและจริยธรรมในการส่ือสารระดับเบื้องต้น 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการส่ือสารและสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือและส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
-    การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดี และภาวะผู้นำ : 
- รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
- ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกในการทำงานเป็นทีมในภาระงานที่แตกต่าง สะท้อนการทำงานของตนเอง 
พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนหน้าท่ีและบทบาท ชักจูงให้สมาชิก 
2.ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
- ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู ้รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเชื่อมโยงของหน้าที่ตนเองกับ
เป้าหมายของทีม 
- ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ 
- ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู ้รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเชื่อมโยงของหน้าที่ตนเองกับ
เป้าหมายของทีม 
- ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ 
3.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง 
- เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน 
- มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้งเช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง มุ่งเน้น
ประเด็นปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น 
-    การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 
1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ท่ัวไปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 
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2 พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี 
- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกาตลอดจนแนวปฏิบัติตามวถิี
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความเข้าใจเคารพต่อสถาบันหลักของชาติในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.พลเมืองเมืองมีส่วนรวมอย่างมีวิจารณญาณ 
- ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน 
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับ
โรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัยโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น 
-     การอยู่ร่วมกับระบบธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.การเข้าใจปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและเอกภพ 
- การจัดการและส่ือความหมายข้อมูล 
- จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิตาราง หรือกราฟ 
ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลและตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ 
- วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน ลงข้อสรุปจาก
ข้อมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง(claim) 
- การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ 
- อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
2. การสร้างใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
- ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ส่ือสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาจัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
สิ่งต่างๆรอบตัว ได้อย่างมั่นใจและถูกต้องได้ ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล รวมท้ัง
การส่ือความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ ต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง อ่านและ
ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ และ
รายละเอียดที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง  เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง 
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์
ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ท่ีสนใจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับของตนเอง 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในการปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา
เพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และแลกเปล่ียนความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น แสวงหาความรู้และ
สร้างผลงานทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย จากการฟัง ดูหรืออ่านข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัวได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์  แลกเปล่ียนยอมรับ 
และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะ                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ศึกษาความงามทางศิลปะ งานทัศนศิลป์ท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและครอบครัว องค์ประกอบ 
ทางศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ การขับร้องเพลง การบรรเลงเพลง จังหวะ ทำนอง
เพลง เพลงพื้นบ้าน เพลงร่วมสมัย ประวัตินาฏศิลป์ไทย ภาษาท่านาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ความงาม
ทางศิลปะ ศิลปะกับวัฒนธรรม งานประยุกต์ศิลป์ 

ใช้ทักษะการแสดงความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การ 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ขับร้อง การใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ผลงาน การประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ 
เทศกาลต่าง ๆ แสดงท่าทางนาฎศิลป์ การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างสรรค์ท่าทางการแสดง การสื่อสารเพื่อแสดง
การรับรู้ ชื่นชมความงามของศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผู้อื่น เชื่อมโยง
ศิลปะกับชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล มีสมาธิ มีความต้ังใจ 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  

กับวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน และในท้องถิ่น 
• เข้าใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ท่ีมาของงานศิลปะในท้องถิ่น การใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่นและเช่ือมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ 
• รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ เกี่ยวกับศิลปะ ของตนเองและ 

ผู้อื่น ผ่อนคลายบำบัด และมีความสุขในการทำงานศิลปะ 
• แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานท่ีทำร่วมกับเพื่อน อย่าง 

สร้างสรรค์ วิจารณ์อย่างสุภาพมีเหตุผล 
• เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
• เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี  

นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
2. สร้างและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ โดยเข้าใจธรรมชาติ  

และเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

• รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา และ 
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดใช้ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจ
ธรรมชาติเปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

• เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกตผลท่ีเกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ ทักษะทางศิลปะให้เหมาะสมตามคุณลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนองานศิลปะให้
บรรลุเป้าหมายตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 
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•  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและผู้อื่น โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

3. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
• สืบค้น อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของการละเล่นของไทย นาฏศิลป์ไทย  

และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน 
• เปรียบเทียบ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ในการส่ือความหมายการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างถูกต้อง 
• แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังเด่ียวและ 

กลุ่ม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
• ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการแสดง ระบำ รำ ฟ้อนละครส้ัน หรือกิจกรรม    

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
4. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง 
•  รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  

วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะจากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

•  ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต เห็น เข้าใจและรับรู้ 
สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติและวัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัย 

5. ดนตรีวิจักขณ์ (Music Appreciation) ร้อง เล่น เต้น และเคล่ือนไหวตามจังหวะและ                
เสียงดนตรี 

•  อ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตเบ้ืองต้นของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
•  จำแนกแนวเพลงต่าง ๆ จากการฟัง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรี 

พื้นบ้าน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
•  ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนวดนตรี   

ต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ ทำนองของเพลงตรงตามระดับเสียง และส่ืออารมณ์ของบทเพลง 
•  ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่อง 

ดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
•  แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟังการขับร้อง และการ 

บรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 
  สมรรถนะหลัก (ระดับเร่ิมต้น) 

การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้- บรรยายกิจกรรม/ 

งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การ 

ติดตามของผู้อื่นบ้าง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึก 
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พื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือ 

ก่อให้เกิดปัญหา- บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- อธิบายเหตุผลและความเหมาะสม
ในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ดานการคิดเชิงระบบ- อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จ 
จริงที่มีและความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือ
แผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

3. ดานการคิดสรางสรรค - บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจาก 
ส่ิงรอบตัว ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียด 
โดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

4. ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหา 
ออกแบบวิธีแกปญหาที่มีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการ  
แกไข ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 

    การส่ือสาร  (Communication: CM) 
1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- สรุปความเขาใจของตน  

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- 
อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง   อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ               
ระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวราง
กาย 

3. ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัว 
ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใชการ
ดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนส่ิงที่ขาดไดในเวลาที่กำหนดและสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของ 

ตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ 

ข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู ้เป้าหมายและข้อตกลงนั ้น ๆ มีส่วนร่วมทำงานกับผู ้อื่น 
สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบ
และดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย 
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เพื่อนในทีมรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามคำแนะนำ 

การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ- มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น 

เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวัง 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม 
บทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือ
โรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with living  
in the harmony of nature and science) 

1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล-  
สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายการจัดการและส่ือความหมายข้อมูล- เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ - วิเคราะห์ข้อมูลและลง
ข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อสรุปจากหลักฐานที่รวบรวมได้การอธิบายปรากฏการณ์- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ - อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2. การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว และเช่ือมโยงกับตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่
ร่วมกับธรรมชาติ- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ/หรือเทคโนโลยี- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3. การสร้างและใช้เทคโนโลยี – สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของ 
ตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม- เลือกใช้
ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นความฉลาด
ทางดิจิทัล- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร- ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกต่างจากโลก
ของเกมและส่ือดิจิทัล 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุ 
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆหรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจ- เชื่อมั่นใน
คำอธิบายที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
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อย่างยั่งยืน- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ 
ผลงานศิลปะ มีสมาธิและมีความต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ  
สะท้อนถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว ด้วยการ
เช่ือมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างด้วยกระบวนการ
กลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ขับร้องและบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลง 
4. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความ 
5. มั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  

รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์ ช่ืนชม และ
นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

6. สืบค้นประวัติความเป็นมา ของนาฏศิลป์ไทย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  
ใช้ภาษาท่า      นาฏยศัพท์ ในการสื่อความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย รูปแบบต่าง ๆ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม อย่าง
มั่นใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

7. แสดงออกถึงการรับรู้และช่ืนชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดง 
อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความ
มั่นใจวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

  ศึกษาความงามทางศิลปะ งานทัศนศิลป์ท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและครอบครัว โรงเรียน 
องค์ประกอบทางศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ การขับร้องเพลง การบรรเลงเพลง 
จังหวะ ทำนองเพลง การส่ืออารมณ์เพลง เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ต เพลงพื้นบ้าน วงดนตรีไทย เพลงร่วม
สมัย ประวัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาท่านาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ความงามทางศิลปะ ศิลปะกับวัฒนธรรม งานประยุกต์ศิลป์ 

ใช้ทักษะการแสดงความคิดเห็น การอธิบายถึงความช่ืนชม สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์      
การจัดองค์ประกอบศิลป ์การเลือกใช้การประยุกต์ใช้ วัสดุอุปกรณ์  ขับร้อง บรรเลงดนตรี ขับร้อง บรรเลง การ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่องานศิลป์ เปรียบเทียบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยและ
เพื่อนบ้าน แสดงท่าทางนาฎศิลป์ การทำงานเป็นกลุ่ม การส่ือสารเพื่อแสดงการรับรู้ ช่ืนชมความงามของศิลปะ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เช่ือมโยงศิลปะกับชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล มีสมาธิ มีความต้ังใจ 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  

กับวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน และในท้องถิ่น 
• เข้าใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ท่ีมาของงานศิลปะในท้องถิ่น การใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่นและเช่ือมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ 
• รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ เกี่ยวกับศิลปะ ของตนเองและ 

ผู้อื่น ผ่อนคลายบำบัด และมีความสุขในการทำงานศิลปะ 
• แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานท่ีทำร่วมกับเพื่อน อย่าง 

สร้างสรรค์ วิจารณ์อย่างสุภาพมีเหตุผล 
• เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
• เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี  

นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
2. สร้างและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ โดยเข้าใจธรรมชาติ  

และเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

• รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา และ 
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดใช้ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจ
ธรรมชาติเปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

• เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกตผลท่ีเกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
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เครื่องมือ ทักษะทางศิลปะให้เหมาะสมตามคุณลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนองานศิลปะให้
บรรลุเป้าหมายตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 

•  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและผู้อื่น โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

3. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
• สืบค้น อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของการละเล่นของไทย นาฏศิลป์ไทย  

และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน 
• เปรียบเทียบ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ในการส่ือความหมายการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างถูกต้อง 
• แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังเด่ียวและ 

กลุ่ม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
• ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการแสดง ระบำ รำ ฟ้อนละครส้ัน หรือกิจกรรม    

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
4. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง 
•  รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  

วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะจากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

•  ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต เห็น เข้าใจและรับรู้ 
สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติและวัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัย 

5. ดนตรีวิจักขณ์ (Music Appreciation) ร้อง เล่น เต้น และเคล่ือนไหวตามจังหวะและ                
เสียงดนตรี 

•  อ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตเบ้ืองต้นของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
•  จำแนกแนวเพลงต่าง ๆ จากการฟัง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรี 

พื้นบ้าน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
•  ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนวดนตรี   

ต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ ทำนองของเพลงตรงตามระดับเสียง และส่ืออารมณ์ของบทเพลง 
•  ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่อง 

ดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
•  แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟังการขับร้อง และการ 

บรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 
  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 

การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง- ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่าง 
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สม่ำเสมอ 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- บอกระดับความรุนแรงของอารมณ์ และความรู้สึก 

ทางลบ- สามารถส่ือสารขอความช่วยเหลือในการจัดการความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- บอกผลกระทบของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น- ระบุสถานการณ์ที่เพื่อนมีแรงกดดันต่อการตัดสินใจของตนเอง- ใช้
ทางเลือกและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

การคิดขั้นสูง 
1.ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้น จากการตั้งคำถามการฟง/อาน     ขอมูลเรื ่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของขอมูลในการลงขอสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน
สนับสนุนความคิดไดอยางนอยหนึ่ง 
แหลงขอมูล- อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจ 
ของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได 

2.ดานการคิดเชิงระบบ- สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ 
รวบรวมปจจัยอื่น ๆท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเช่ือมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหว รางกาย 

3.ดานการคิดสรางสรรค - แสดงความคิดในเรื่อง    ตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ 
ความคิดของตนเองท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองใหแตกต
างไปจากเดิม - ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิด
เดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4.ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหา ท่ีซับซอนวางแผน การแกปญหาดวยการวิเคราะหและ 
จัดลำดับสาเหตุของปญหาหาวิธีการแกไขปญหาที่หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เลือกวิธีการแกปญหา โดยระบุ  ขอดี/ขอเสีย ลงมือแก้ปญหาดวย
ตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับการ
แกไข- ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งท่ี
มีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

การสื่อสาร 
1.ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู 

ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย 
ๆ ได้- อธิบายความรู ้สึกที ่ได้รับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

2.ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ  ท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร 

3.ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
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บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน- เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาวขึ้น- 
กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองได 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ• รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม  

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
2.ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง• ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียน 

แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ • กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับ
ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ• เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

3.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง• พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก•  
แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1.พลเมืองรู้เคารพสิทธิ – สามารถกำกับควบคุมตนเองรู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผู้อื่นยอมรับความแตกต่างไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying)ทางร่างกายและวาจาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

2.พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

3.พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4.พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้ 

เครื่องมือท่ีเหมาะสม- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูลการจัดการและส่ือความหมาย
ข้อมูล- จัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ในการนำเสนอ - วิเคราะห์
ข้อมูลจำนวนมากลงข้อสรุปจากข้อมูลที่นำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

2.การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการ 
เปลี ่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพื ่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ - ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3.การสร้างและใช้เทคโนโลยี- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง 
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ(reuse) หรือลดการใช้ (reduce)ความฉลาดทาง
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ดิจิทัล- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ส่ือสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และเป็นประโยชน์-ประเมิน
และป้องกันความเส่ียงจากการระรานทางไซเบอร์(cyberbullying management 

4.การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ- เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามท่ีรวบรวมได้จริง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน- รับรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ 
ผลงานศิลปะอธิบายถึงความช่ืนชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) มีสมาธิและมี
ความต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

2 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ  
สะท้อนถึงธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนด้วย
การเชื่อมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างหลากหลาย 
และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 ขับร้องและบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและส่ืออารมณ์ของบทเพลงได้อย่าง 
ถูกต้อง ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง 

4 ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีไทย ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย  
ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดง
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื ่น ด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์ ชื ่นชม และนำมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

5 สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของ 
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาท่า นาฏย
ศัพท์ ในการส่ือความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน รูปแบบต่าง ๆ ท้ังเด่ียวและกลุ่ม อย่างมั่นใจ
และงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

6 แสดงออกถึงการรับรู้และช่ืนชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดง 
อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความ
มั่นใจวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7 เช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นส่ือ 
แสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ชุมชนท้องถิ่น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

  ศึกษาความงามทางศิลปะ งานทัศนศิลป์ท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและครอบครัว โรงเรียนและ 
ท้องถิ่น องค์ประกอบทางศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลป์ เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ งานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การขับร้องเพลง การบรรเลงเพลง จังหวะ ทำนองเพลง การส่ือ
อารมณ์เพลง เครื ่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ต การเปรียบเทียบแนวเพลงต่างๆ เพลงพื้นบ้าน วงดนตรีไทย       
วงดนตรีสากล เพลงร่วมสมัย ประวัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้านภาษาท่านาฏยศัพท์ การแสดง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ร่วมสมัย  ความงามทางศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ศิลปะกับวัฒนธรรม 
ประยุกต์ศิลป ์

ใช้ทักษะ การแสดงความคิดเห็นการอธิบายถึงแรงบันดาลใจและความช่ืนชม สร้างสรรค์ 
ผลงานทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป ์ การเลือกใช้ว ัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ขับร้อง บรรเลงดนตรี 
จำแนก เปรียบเทียบ ขับร้อง บรรเลง การใช้เทคโนโลยี แสดงความคิดเห็น การประยุกต์ใช้ สืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยี เปรียบเทียบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยและเพื่อนบ้าน แสดงท่าทางนาฎศิลป์การทำงานเป็นกลุ่ม 
สร้างสรรค์ท่าทางการแสดง การส่ือสารเพื่อแสดงการรับรู้ ช่ืนชมความงามของศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็น เช่ือมโยงศิลปะกับชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล มีสมาธิ มีความต้ังใจ 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  

กับวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน และในท้องถิ่น 
• เข้าใจและอธิบายความสำคัญของงานศิลปะ ท่ีมาของงานศิลปะในท้องถิ่น การใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ วิธีการสร้างงานศิลปะในท้องถิ่นและเช่ือมโยงมุมมองทัศนคติของตนเองกับวัฒนธรรมทางศิลปะ 
• รับรู้ และแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ เกี่ยวกับศิลปะ ของตนเองและ 

ผู้อื่น ผ่อนคลายบำบัด และมีความสุขในการทำงานศิลปะ 
• แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองานท่ีทำร่วมกับเพื่อน อย่าง 

สร้างสรรค์ วิจารณ์อย่างสุภาพมีเหตุผล 
• เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 
• เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี  

นาฏศิลป์) โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
2. สร้างและนำเสนองานศิลปะ จากจินตนาการ ความคิด สร้างสรรค์ โดยเข้าใจธรรมชาติ  

และเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง ศิลปะ ประวัติศาสตร์  และ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

• รับรู้ และรู้จักการใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา และ 
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มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดใช้ความคิดและจินตนาการแสดงออกทางศิลปะ โดยเข้าใจ
ธรรมชาติเปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

• เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง ทดลองและสังเกตผลท่ีเกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ ทักษะทางศิลปะให้เหมาะสมตามคุณลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนองานศิลปะให้
บรรลุเป้าหมายตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคน 

•  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดความคิด  
ความรู้สึก จินตนาการ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงกับตนเองและผู้อื่น โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายจนค้นพบและประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

3. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน 
• สืบค้น อธิบาย และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมาของการละเล่นของไทย นาฏศิลป์ไทย  

และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน 
• เปรียบเทียบ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ ในการส่ือความหมายการแสดงนาฏศิลป์ไทย  

นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างถูกต้อง 
• แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังเด่ียวและ 

กลุ่ม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
• ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการแสดง ระบำ รำ ฟ้อนละครส้ัน หรือกิจกรรม    

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
4. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง 
•  รู้จักช่ืนชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติสภาพแวดล้อมใกล้ตัว  

วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะจากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การรับชม การได้ฟังและการบูรณาการข้ามประสาทสัมผัส 

•  ใช้ศิลปะ เพื่อการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานอย่างมีสมาธิ สังเกต เห็น เข้าใจและรับรู้ 
สุนทรียภาพ ผ่านความสัมพันธ์ของพหุประสาท สัมผัส (กาย – ใจ – มือ – ตา – หู ) กับธรรมชาติและวัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัย 

5. ดนตรีวิจักขณ์ (Music Appreciation) ร้อง เล่น เต้น และเคล่ือนไหวตามจังหวะและ                
เสียงดนตรี 

•  อ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตเบ้ืองต้นของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
•  จำแนกแนวเพลงต่าง ๆ จากการฟัง และเปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรี 

พื้นบ้าน และดนตรีสากล จากภาพและเสียง 
•  ขับร้อง และบรรเลงเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลในแนวดนตรี   

ต่าง ๆ ถูกต้องตามจังหวะ ทำนองของเพลงตรงตามระดับเสียง และส่ืออารมณ์ของบทเพลง 
•  ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน หรือวงดนตรีสากล และนำเครื่อง 

ดนตรีประเภทต่าง ๆ มาร่วมบรรเลงผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย และเผยแพร่ผ่านส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
•  แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่าง ๆ จากการฟังการขับร้อง และการ 

บรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล และนำมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 
  สมรรถนะหลัก (ระดับสามารถ) 

การจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
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1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 บอกลักษณะนิสัย จุดแข็งและส่ิงท้าทายของตนเองในด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม  

บรรยายทักษะและความสนใจของตนท่ีต้องการพัฒนา 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต 
กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด 
บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก กลวิธีในการควบคุมหรือบรรเทา 

ความเครียด บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของอารมณ์และความเครียด 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
บอกลักษณะนิสัย จุดแข็งและส่ิงท้าทายของตนเองในด้านวิชาการสถานการณ์ทางสังคม  

บรรยายทักษะและความสนใจของตนที่ต้องการพัฒนา อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื ่องตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิด
ได 

2. ดานการคิดเชิงระบบ 
กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
3. ดานการคิดสรางสรรค 
บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก กลวิธีในการควบคุมหรือบรรเทา 

ความเครียด บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ที ่เป็นสาเหตุของอารมณ์และความเคร ียด
หลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนด และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวันโดยตอบสนองความตอง
การจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4. ดานการคิดแกปญหา 
บอกความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สามารถสะท้อนผลของทางเลือก 

ท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น ในมิติของประโยชน์ ความเป็นธรรมหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
การสื่อสาร  (Communication: CM) 
1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติแล้ว 

สามารถจับประเด็นสำคัญข้อคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสารพร้อมท้ังประโยชน์
ที่ได้รับจากการรับสารดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลที่หลากหลาย 
(วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ้น ในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน 

2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่างตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 

3. ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสารระบุความแตกต่างระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบื้องต้นได้ มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสารระดับเบื้องต้น กำหนด
จุดมุ่งหมายในการส่ือสารและสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือและส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อกลุ่ม 
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การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ 
ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกในการทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ีแตกต่าง สะท้อนการ 

ทำงานของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่และบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเช่ือมโยงของหน้าท่ี 

ตนเองกับเป้าหมายของทีม ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าที่ และการ
ตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์ 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง 
เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความ 

ขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง มุ่งเน้นประเด็นปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่
มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเคารพในความหลากหลายไม่กล่ันแกล้ง 

เพื่อนทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติแบ่งปันส่ิงของ
ต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนว 

ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติในฐานะพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัยโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 
หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือทบทวนกฎ ระเบียบ  

กติกาในช้ันเรียน อย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือ ตามวิถีประชาธิปไตย 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with  

living in the harmony of nature and science) 
1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล สังเกต 

และตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทั่วไป ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี
เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย  ออกแบบการบันทึก
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกมา ประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลและหลักฐานการจัดการและส่ือความหมายข้อมูล  จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ใน
การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลง
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ข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claim) การอธิบาย
ปรากฏการณ์ อธิบายสาเหตุและกระบวนการ ของปรากฏการณ์ท่ัวไปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดยใช้ความรู้
ในศาสตร์  ต่าง ๆ อธิบายความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของปรากฏการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ัวไปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชา
และข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

2. การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ี 
เป็นเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
การสร้างและใช้เทคโนโลยี สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง 

ตามความสนใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบันในโรงเรียนหรือชุมชน และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ( reuse) ลดการใช้ 
(reduce) หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่(recycle) ความฉลาดทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา
จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนส่ือดิจิทัลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะไม่สูญหายซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ในปัจจุบันและในอนาคตจึงต้องรักษาอัตลักษณ์ (digital citizen 
identity) และร่องรอยทางดิจิทัล (digital footprint) ของตนเองโดยการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 

การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา กระตือรือร้นและมีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ท่ีตนเองสนใจอย่าง
เหมาะสม ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจากอคติ  ไม่แอบ
อ้างผลงานคนอื่นมาเป็นของตน ไม่ด่วนตัดสินใจหรือลงข้อสรุปเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั ่งยืน รับรู ้เกี ่ยวกับระบบธรรมชาติโดยบอกได้ว่าสิ ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เคารพระบบธรรมชาติและเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการสัมผัส รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ 
ผลงานศิลปะอธิบายถึงแรงบันดาลใจและความชื่นชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) มีสมาธิและมีความต้ังใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

2 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ  
สะท้อนถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้
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อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 ขับร้องและบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลงและส่ืออารมณ์ของบทเพลงได้อย่าง 
ถูกต้อง ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวโน้ตในการขับร้องและบรรเลงเพลง จำแนกและเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกต่างของแนวเพลงและเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากลจากภาพและเสียง 

4 ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ  
ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความมั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความไพเราะ เผยแพร่ผ่าน
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ รับฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและ
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ 

5 สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวัติความเป็นมา ความเหมือนและความแตกต่างของ 
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาท่า นาฏย
ศัพท์ ในการส่ือความหมาย แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือนาฏศิลป์ร่วมสมัยใน รูปแบบต่าง ๆ ท้ัง
เด่ียวและกลุ่ม อย่างมั่นใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของตนเอง และสร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบการ
แสดงต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัย 

6 แสดงออกถึงการรับรู้และช่ืนชมความงามด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ แสดง 
อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ความประทับใจ และนำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความ
มั่นใจวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ทั้งของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7 เช่ือมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็นส่ือ 
แสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ชุมชนท้องถิ่น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

ศึกษาการดูแลรักษาร่างกาย สุขภาพของตนเอง การดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย การไม่แสดง
พฤติกรรมคุกคามทาง เพศต่อผู้อื่นทั้งกายและวาจา การหลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม                      
ที่จะนำไปสู่การเกี ่ยวข้องกับบุหรี ่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน  การป้องกันและหลีกเลี ่ยงโรค                 
และอุบัติเหตุท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวัน การเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน กิจกรรมทางกาย ท้ังแบบอยู่กับท่ี  
แบบเคล่ือนท่ี และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคล 
คู่ และทีม การมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึก การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น  
 มีทักษะการฟัง การดู การอ่านจับประเด็น การวิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของสื่อ การสื่อสาร การพูด         
การทรงตัวที่ดี 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีความมั่นใจ กระตือรือร้น กล้าแสดงออก เห็นความสำคัญ มีความรอบคอบ                  
มีการควบคุมตนเอง มีความอดทน อดกล้ัน 
 ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น                  
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกาย และ
สุขภาพของตนเองให้ทำงาน ตามปกติ ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช้สารเสพติด 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการ เจ็บป่วย การเคลื่อนไหว
ร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั ้งต่อ ตนเองและผู้อื่น  
ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ความสามารถในการออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬา                     
อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง กับผู้อื่นสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที ่ด ีกับผู ้อ ื ่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู ้สึกของตนเอง  ความสามารถ                         
ในการปรับอารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
 การจัดการตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง ระบุความสามารถของตนเอง และเพื่อนได้ บรรยายกิจกรรม/
งาน ที่ตนเองและเพื่อน อาจต้องการความช่วยเหลือ เพื่อทำให้สำเร็จ การจัดการปัญหาและ ภาวะวิกฤต                 
สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ ที่เป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหา บอกผลของทางเลือก ที่ตัดสินใจ ที่อาจเกดิขึ้น                
ในแง่บวกและแง่ลบกับ ตนเองและผู้อื ่น การมีเป้าหมายในชีวิต  สามารถควบคุมตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง การจัดการอารมณ์และ ความเครียด  แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์
และความรู ้สึก พื ้นฐานที ่เกิดขึ ้น การคิดขั ้นสูง ด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ สรุปความเข้าใจของตน                
และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เกี่ยวกับเรื่องนั้นได  จากการต้ังคำถาม การ ฟง/ อานข้อมูลเรื่องราวอธิบาย
เหตุผลและความเหมาะสม ในการตัดสินใจในเรื ่องตาง ๆ ในชีว ิตประจำวันของตน ด้านการคิดแก้ปัญหา                 
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ระบุปญหาอยางงาย หาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหา ออกแบบวิธีแกปญหาที่มี ความเปนไปไดจริง
ในทางปฏิบัต ิและลงมือแก้ป ัญหาด วยตนเอง จนป ญหาไดร ับการแก ไขภายใต  การติดตามของผู ใหญ                               
ด านการค ิดสร ้างสรรค์  บอกเล าความคิดของตนเองหร ือจ ินตนาการที ่แปลกใหม ไปจากสิ ่ งรอบตัว                                
ไดอยางหลากหลายและรวดเร ็ว ในเวลาที ่กำหนด การสื ่อสาร ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส                         
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมากขึ้น                  
แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา  ท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้ แสดงความอดทนในการรับสารและ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสาร กับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง ด้านการรับส่ง
สารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ และความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างตนเอง กับบุคคลใกล้ตัวที ่ส่งผลต่อการสื ่อสาร ด้านการเลือกใช้กลวิธ ีการสื ่อสาร อย่างเหมาะสม                      
โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพ 
เสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะ อย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื่อ ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ               
การรวมพลังทำงานเป็นทีม ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และ มีภาวะผู้นำ รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่น              
ของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ี และบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือ
รวมพลัง มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
และจัดการความขัดแย้ง รับรู้และเข้าใจความรู ้สึกของตนเองและผู ้อ ื ่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื ่อเกิด                     
ความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พลเมืองรู้เคารพสิทธิ มีอิสระที่จะคิดและ
แสดงออก ที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ ผู้อื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการ
ความช่วยเหลือใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามข้อมลูข่าวสารและ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ                 
ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน ที่เหมาะสมตามวัย พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบและปฏิบัติตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิก ของครอบครัว ช้ันเรียน  และโรงเรียน เคารพต่อสถาบัน
หลักของชาติ พลเมือง ผู ้สร้างการเปลี ่ยนแปลง หาทางออกร่วมกันกับเพื ่อนและครู ในการแก้ปัญหาหรือ                  
ความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล  
 ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ไม่แสดง
พฤติกรรม คุกคามทางเพศผู้อื่นท้ังกายและวาจา หลีกเล่ียงบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี สภาพแวดล้อม ท่ีจะนำไป  
สู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน ป้องกันและหลีกเล่ียงโรคและอุบัติเหตุท่ีพบบ่อย
ในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ เคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อื ่น ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ ออกกำลังกาย เล่นเกม                 
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ที่ตนเองชอบและมีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับ
ตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้เล่นและผู้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตามวัย มีสติ รู้เท่าทัน
อารมณ์ และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

ศึกษาการดูแลรักษาร่างกาย สุขภาพของตนเอง การเลือกรับประทาน อาหารให้ครบหมู่ในปริมาณ
เหมาะสมตามวัย การขับถ่าย ให้เป็นเวลา เคลื่อนไหว ร่างกาย  ออกกำลังกาย เล่น กีฬา พักผ่อน และนอนหลับ 
ให้เพ ียงพอ การดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงว ัย  ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการคุกคามทางเพศ                          
การไม่แสดงพฤติกรรมคุกคามทาง เพศต่อผู้อื่นท้ังกายและวาจา พฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจนำไปสู่การถูกล่อลวงทางเพศ 
การมีเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การหลีกเลี ่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อมที่จะ                
นำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน การวิเคราะห์ผลเสียท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การป้องกันและหลีกเล่ียงโรคและอุบัติเหตุท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพของตนเอง การใช้ยา ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
ผสมผสาน กิจกรรมทางกาย ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  การออกกำลังกาย              
เล่นเกม เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคล คู่ และ ทีม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการในการดู ฟัง อ่าน                
การจับประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกีฬา การมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ 
และความรู้สึก การจัดการอารมณ์และความรู้สึก การสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น  
 มีทักษะการฟัง การดู การอ่านจับประเด็น การวิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของสื่อ การสื่อสาร การพูด 
การทรงตัวที่ดี 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีความมั่นใจ กระตือรือร้น กล้าแสดงออก เห็นความสำคัญ มีความรอบคอบ                
มีการควบคุมตนเอง มีความอดทน อดกล้ัน 
 ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่นตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน ตามเกณฑ์
การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกาย และ
สุขภาพของตนเองให้ทำงาน ตามปกติ ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช้สารเสพติด 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการ เจ็บป่วย การเคลื่อนไหว
ร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั ้งต่อ ตนเองและผู้อื่น  
ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ความสามารถในการออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬา                     
อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง กับผู้อื่นสร้างและรักษา
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สัมพันธภาพที ่ด ีกับผู ้อ ื ่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู ้สึกของตนเอง  ความสามารถ                      
ในการปรับอารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
 การจัดการตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตนเอง การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด บอกระดับความรุนแรง ของอารมณ์ และความรู้ สึกทางลบ สามารถสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ            
ในการจัดการความเครียด การจัดการปัญหาและ ภาวะวิกฤต บอกผลกระทบของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื ่น การมีเป้าหมายในชีวิต สามารถควบคมุตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตร 
ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ การคิดขั้นสูง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปความเข้าใจของตนและแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการต้ังคำถาม  การฟัง/อานขอมูล เรื่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความ 
เหมาะสมของขอมูล ในการลงขอสรปุไดอยางถูกตอง  และ/หรือตัดสินใจ เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลกัฐาน 
สนับสนุนความคิดไดอยางนอยหนึ ่งแหลงขอมูล ด้านการคิดแก้ปัญหา ระบุปญหา ที ่ซ ับซอน  วางแผน                     
การแกปัญหา ดวยการวิเคราะหและ จัดลำดับสาเหตุของปญหาหาวิธีการแกไขปญัหาท่ี หลากหลายเปนไปไดจริง 
ในทางปฏิบัติ คาดเดา ผลท่ีจะเกิดขึ้น จากวิธีการแกไขปญหา เหลานั้น เลือกวิธีการ แกปญหาโดยระบุขอดี/ขอเสีย 
ลงมือแกปญหาดวยตนเอง เก็บและวิเคราะห ขอมูลเพื่อประเมินและ ตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุงจน
ปัญหาได้รับการแก้ไข ดานการคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดในเรื ่องตาง ๆ บอกเลาความคิดจินตนาการหรือ
ความคิดของตนเองท่ีแปลกใหม่ ไปจากส่ิงรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองใหแตกตาง
ไปจากเดิม ดานการคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือ สถานการณ และ สามารถรวบรวมปจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ หรือสถานการณ โดยสามารถเชื่อมโยง จัดหมวดหมู่หรือกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวของ            
กับระบบ หรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคลื่อนไหวร างกาย การสื่อสาร              
ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื ่อให้เกิดความเข้าใจ  ฟังเสียง อ่านเรื ่อง และดูภาพที ่เกี ่ยวข้อง                       
กับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว แล้วสามารถ จับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ ของผู้ส่งสารแบบง่าย ๆ ได้  อธิบาย
ความรู้สึกท่ีได้รับจากการรับสาร ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือมีอารมณ์หลากหลายข้ึน แสดงความ
อดทนในการรับและส่งสาร ด้านการรับส่งสารบนพื ้นฐาน ความเข้าใจ และความเคารพในความคิดเห็น                     
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง กับบุคคลในสังคมด้านสังคมและ วัฒนธรรม
แบบกว้าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อการส่ือสาร ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสาร อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร กำหนดจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร แบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และ
ผลิตสื ่อ ใช้กลวิธ ีในการสื ่อสารให้เหมาะสม  และเกดิประโยชน์ต่อตนเองได้ การรวมพลังทำงานเป็นทีม                       
ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และ มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และช่วยเหลือ
เพื่อนในทีมได้ ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลัง  กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับขั้นตอนการ                
ทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจัดการความขัดแย้ง พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิง
บวก แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง พลเมืองรู้เคารพสิทธิ สามารถกำกับ
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ควบคมุตนเอง รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ ของตนเองและผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่าง  ไม่กลั่นแกล้งเพื่อน 
(Bullying) ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู ้อ ื ่นเมื ่อเห็นว่า ต้องการความช่วยเหลือ  พลเมืองมีส่วนร่วม                        
อย่างมีวิจารณญาณ ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมและร่วมเป็น อาสาสมัครในกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ ระดับโรงเรียนหรือชุมชน ที่เหมาะสมตามวัย 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น บนโลกและในเอกภพ ประเมิน
ความน่าเชื ่อถือและความสมเหตสุมผล ของข้อมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                  
และ เทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับ ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว ที่เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
 ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ  โดยวิเคราะห์เหตุและผลของการรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย การเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับท่ีส่งผล
ต่อ การมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคาม
ทางเพศและไม่แสดงพฤติกรรม คุกคามทางเพศผู้อื่นท้ังกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายท่ีเกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยงอันอาจนำไปสู่ ปัญหาทางเพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา  หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ 
สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน โดยเข้าใจ
ผลเสียที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ รับรู้และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ด้านการป้องกัน โรค การใช้ยา
และการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพท่ีดี เคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและมีกิจกรรมทางกายด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เห็นคุณค่าของการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย อย่างต่อเนื่อง ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม                
ที่ตนเองชอบและมีความสามารถ โดยเห็นประโยชน์ที่เกิดกับตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู้
เล่นและผู้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตามวัย มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้าน
อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตประจำวัน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 ศึกษาการดูแลรักษาร่างกาย สุขภาพของตนเอง การเลือกรับประทาน อาหารให้ครบหมู่ในปริมาณ
เหมาะสมตามวัย การขับถ่ายให้เป็นเวลา เคลื่อนไหว ร่างกาย  ออกกำลังกาย เล่น กีฬา พักผ่อน และนอนหลับ  
ให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการคุกคามทางเพศ การไม่แสดง
พฤติกรรมคุกคามทาง เพศต่อผู ้อ ื ่นทั ้งกายและวาจา  พฤติกรรมเสี ่ยงที ่อาจนำไปสู ่การถูกล่อลวงทางเพศ                      
การมีเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้ใจ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ การหลีกเลี่ยงการเข้าถึงสื่อลามก อนาจาร การยับยั้ง ปฏิเสธและต่อรอง อย่างรู้ทัน
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อมที่จะนำไปสู่
การเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน การวิเคราะห์ผลเสียท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา การชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงอันตรายจาก บุหรี่ สุรา  สารเสพติด การติดเกมและการพนัน 
การป้องกันและหลีกเลี ่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน  การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง               
การใช้ยา ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน กิจกรรมทางกาย            
ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การรับแรง การใช้แรง ความสมดุลของร่างกาย            
การออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคล คู่ และ ทีม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดู ฟัง 
อ่าน การจับประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกีฬา การมีน้ำใจนักกีฬา             
การปฏิเสธการใช้ความรุนแรง ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง การจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและ ความเครียด 
การมีสติ รู ้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึก  การจัดการอารมณ์และความรู้สึก วิธีการบรรเทาความเครียดใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจำวัน การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น แสดงออกด้วยเข้าใจ ความแตกต่าง
ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจ แก้ไขความขัดแย้ง โดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 มีทักษะการฟัง การดู การอ่านจับประเด็น การวิเคราะห์ความน่าเชื ่อถือของสื่อ การสื่อสาร การพูด             
การทรงตัวที่ดี 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะมีความมั่นใจ กระตือรือร้น กล้าแสดงออก เห็นความสำคัญ มีความรอบคอบ               
มีการควบคุมตนเอง มีความอดทน อดกล้ัน 
 ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน ตามเกณฑ์
การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการดูแลรักษาร่างกาย และ
สุขภาพของตนเองให้ทำงาน ตามปกติ ความสามารถในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ และการใช้สารเสพติด 
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ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถในการใช้และรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย ความสามารถในการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการ เจ็บป่วย การเคลื่อนไหว
ร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั ้งต่อ ตนเองและผู้อื่น  
ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ความสามารถในการออกกำลังกาย เล่นเกม และกีฬา                     
อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และปลอดภัย การจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง กับผู้อื่นสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง ความสามารถในการปรับ
อารมณ์ และความรู้สึก ให้เกิดความสมดุล ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

 การจัดการตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง บรรยายทักษะและ ความสนใจของตน ที่ต้องการพัฒนา                    
บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และส่ิงท้าทายของตนเอง ในด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม การจัดการอารมณ์และ 
ความเครียด บอกวิธีการควบคุม/จัดการ อารมณ์ และความรู้ สึก บรรยายขอบเขตของอารมณ์ และสถานการณ์           
ที่เป็นสาเหตุของอารมณ์และ ความเครียด การจัดการปัญหาและ ภาวะวิกฤต บอกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ี
ส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิต การมีเป้าหมายในชีวิต กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง                
การคิดขั้นสูง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปความเข้าใจ   ของตนและแสดงความ คิดเห็นอยางมีเหตุผล 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นจากการต้ังคำถาม  การฟง/อานขอมูล เรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห ตีความเพื่อ ประเมินความ 
เหมาะสมของขอมูล ในการลงขอสรปุได อยางถูกตอง    และ/หรือ ตดัสินใจ เลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุ
หลักฐาน สนับสนุนความคิดไดอยางนอยหนึ่งแหลงขอมูล ด้านการคิดแก้ปัญหา ระบุปัญหาท่ีซับซ้อน วางแผนการ
แกปญหาดวยการประเมิน ความสำคัญของปญหา วิเคราะหและจัดลำดับสาเหตุ ของปญหา  หาวิธ ีการ                      
แกไขปัญหาท่ีหลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการแก ไขปญหาเหลานั้น              
เลือกวิธีการแกปญหา โดยระบุขอดี/ขอเสีย ลงมือแกปญหาดวยตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินและ
ตรวจสอบผลของการ แกปัญหา ปรับปรุงจนปญหาไดรับการแกไข ด้านการคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดในเรื่อง
ต่าง ๆ บอกเลาความคิด จินตนาการหรือความคิดของตนเองที่แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัวของตนเอง และบริบท 
และตอยอดความคิดของตนเองใหแตกตางไปจากเดิม ดานการคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบ หรือ
สถานการณ และสามารถรวบรวมปจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ หรือสถานการณ สามารถวิเคราะหปจจัยใน
ระบบ หรือสถานการณ สามารถวิเคราะหความสัมพันธ เชิงเหตุและผลของระบบดวยขอความ สัญลักษณ 
แผนภาพ แบบจำลอง อยางงาย การส่ือสาร ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฟังเสียง 
อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ  ข้อคิด
ท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับ ตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร  พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับสาร ดังกล่าว
แบบตรงไปตรงมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมสีติ  กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ้น              
ในสถานการณ์ท่ีมีความ ซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ และ
ความเคารพในความคิดเห็น และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง กับบุคคลในสังคม
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ด้านสังคม และ วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร  ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร                     
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร กำหนดจุดมุ่งหมาย            
ในการสื่อสาร  และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อ และสื่อสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ต่อกลุ่ม การรวมพลังทำงานเป็นทีม ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และ มีภาวะผู้นำ ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิก
ในการทำงานเป็นทีมในภาระงานที่ แตกต่าง สะท้อนการทำงานของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน หน้าที่และ
บทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งานบรรลุ เป้าหมาย  ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือ                   
รวมพลัง ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเชื่อมโยงของหน้าที่ตนเองกับ
เป้าหมายของทีม ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจัดการความขัดแย้ง มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น 
การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธ การใช้ความรุนแรง มุ่งเน้นประเด็น ปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่มุ่งเอาชนะกัน
แต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจ ผู้อื่น เป็นต้น การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง พลเมืองรู้เคารพสิทธิ รู้จักและปกป้อง
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  เคารพในความหลากหลาย  ไม่กล่ันแกล้งเพื่อนทางร่างกาย และวาจา ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตน ให้กับผู้อื่นตามความ
เหมาะสม พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีว ิจารณญาณ ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี ่ยวกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ระดับโรงเรียนหรือชุมชน ที่เหมาะสมตามวัย  โดยคำนึงถึงผลดีและ
ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น บนโลกและ
ในเอกภพ ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดย คำนึงถึงปัจจัยต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับ ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหตุและ ผลของการ
เปล่ียนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบ ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
 ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้ทำงานตามปกติ  โดยวิเคราะห์เหตุและผลของการรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การพักผ่อนและการนอนหลับ                        
ที่ส่งผลต่อ การมีสุขภาพดีและการเจริญเติบโต รับรู้และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพ                         
ข้อมูลบนฉลาก ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้               
อย่างมีเหตุผล ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่แสดง
พฤติกรรม คุกคามทางเพศผู้อื่นท้ังกายและวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสียหรืออันตรายท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียง
อันอาจนำไปสู่ ปัญหาทางเพศและผลกระทบอื ่น ๆ ที่ตามมา  รู ้ทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลที่ร ู ้ จัก                   
ผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้ความรุนแรงทางออนไลน์       
โดยหาทางออกได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที ่ไว้ใจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทัน สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี 
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สภาพแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การเกี ่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา สารเสพติด การติดเกม และการพนัน โดยเข้าใจผลเสีย               
ท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนชักชวนให้ผู้อื่น หลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง
และผู้อื่น ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ     
บอกปัญหา สุขภาพของตนเอง ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
แสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวมโดย รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ป้องกัน โรค การใช้ยาและการปฐมพยาบาล เพื ่อการดูแลสุขภาพท่ี ดี เคลื ่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน                
และมีกิจกรรมทางกายด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ 
ผ่านการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง ความสมดุลของร่างกาย อย่างมีสติ สม่ำเสมอ และ
คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยเห็นคุณค่าของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อย่างต่อเนื่อง             
ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม ที่ตนเองชอบและมีความสามารถ              
โดยเห็นประโยชน์ที ่เกิดกับตนเองและผู้อื ่นจากการปฏิบัติเป็นประจำ เป็นทั้งผู ้เล่นและผู้ดำเนินการได้อย่าง
เหมาะสม ตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา 
ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่นของทีมเพื่อปรับปรุงทีมให้ประสบ
ความสำเร็จ มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยรู้ขีดจำกัดด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง                 
รู ้สาเหตุของความเครียด นำไปสู ่การควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู ้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ                        
และการบรรเทาความเครียดอย่างเหมาะสม และเข้าใจผลดีและผลเสียที่เกิดขึ ้นต่อตนเองและผู้อื่น  สร้างและ                
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน แก้ ไขความขัดแย้ง                  
โดยไม่ใช้ความรุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของบุคคล  
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

  ศึกษาการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามศาสนาท่ีตนนับถือ การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของ 
ตนเอง และการช่วยเหลือ หลักสันติวิธีในการส่ือสาร การทำงานและการอยู่ร่วมกัน หลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต 
การวางแผนใช้จ่ายของตนเอง ความฉลาดในการบริโภคสินค้าและบริการ หน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภค การออม
เงิน ความสำคัญของทรัพยากรในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรที่มีต่อตนเอง ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล ของจังหวัดกาญจนบุรี  ความรักและภูมิในใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาบัน
หลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมกับวิถีการดำเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติในจังหวัด การใช้แผนท่ี 
รูปถ่าย คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติและแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ผลดีผลเสียของแนวทางการป้องกันภัยพิบัติและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม บทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ
กติกาและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน บุคคลแบบอย่างของครอบครัว สิทธิและเสรีภาพของบุคคล การกล่ัน
แกล้งทางสังคม (Social bullying) การติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ในสังคม 
กิจกรรมอาสาสมัคร การรู้เท่าทันและการจัดการอารมณ์ เวลาและความต้องการในการใช้สื่อสารสนเทศและ  
ดิจิตัล การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือสารสนเทศมารยาทใน รางและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

ใช้ทักษะจัดการอารมณ์ความรู้สึกตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การคิดแก้ปัญหา วาง 
แผนการใช้จ่าย การคิด การติดสินใจในการบริโภคสินค้าและบริการ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามของมูล
ข่าวสารในการบริโภคสินค้าและบริการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการดำเนินชีวิต ความสำคัญของทรัพยากรในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน 
การจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีต่อตนเองและส่วนรวม 
การคิด การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินงาน การสืบค้นข้อมูล การสรุปความ การเรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือน ตั้งคำถาม สืบค้น 
วิเคราะห์ สรุปข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ อธิบายเหตุผล  

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล รอบคอบ มั่นใจ กล้า 
แสดงออก เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติ มีความพอเพียง 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือในชีวิตประจำวัน

อย่างมีสติปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง 

โดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
 ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
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 ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะและสังคมอย่าง 
มีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักช่ืนชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น ใช้หลักสันติวิธีในการ 
สื่อสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า 
ต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ  
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู ้อื ่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี ่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถี
ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
และยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน 

 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคลไม่กล่ัน 
แกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) 

 ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วน 
ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย  
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

3. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย  
รับผิดชอบ และรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพยีง 
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคใน
ชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง และส่วนรวม 

4. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ  
เลือกใช้และแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสร้างสรรค์
ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
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ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาค
ท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศ พัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดง
ข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน และผลของการกระทำใน
ปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ และ 
ประเทศเพื่อนบ้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

5. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคท่ีตนอาศัย
อยู่ ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด ภูมิภาคท่ี 
ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย 
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ด้วยความเข้าใจอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 

 ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการ 
ป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน โดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผลที่เลือก
แนวทางนั้น ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยู่ และประเทศไทย 

6. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนและ 
ชุมชน กำหนดเป้าหมายจัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลง
ข้อสรุป และสะท้อนการแก้ปัญหา 

 ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท้ังแหล่งข้อมูล เจ้าของแหล่งข่าวเพื่อประเมินความ 
น่าเช่ือถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการเปล่ียนแปลงเพื่อออกแบบและ 
วางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แล้วสะท้อนผลการทำงาน 

7. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง 
เหมาะสม  
ประเมินความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
มารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน๖.๑ รู้เท่าทันส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ท่ีมีต่อการหล่อหลอมค่านิยมให้แก่สังคม และส่งผลต่อการปฏิบัติตนของตนเอง 

 รับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในการใช้ส่ือ สารเทศและดิจิทัล 
 ประเมินความน่าเช่ือถือ คาดการณ์ผลกระทบท่ีตามมาจากการใช้ส่ือสารสนเทศ และเลือก 

แนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
  สมรรถนะหลัก (ระดับเร่ิมต้น) 

การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้- บรรยายกิจกรรม/ 
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งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การ 

ติดตามของผู้อื่นบ้าง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึก 

พื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือ 

ก่อให้เกิดปัญหา- บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- อธิบายเหตุผลและความเหมาะสม
ในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ดานการคิดเชิงระบบ- อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จ 
จริงที่มีและความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือ
แผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

3. ดานการคิดสรางสรรค - บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจาก 
ส่ิงรอบตัว ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียด 
โดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

4. ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหา 
ออกแบบวิธีแกปญหาที่มีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการ  
แกไข ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 

    การสื่อสาร  (Communication: CM) 
1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- สรุปความเขาใจของตน  

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- 
อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง   อธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ               
ระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวราง
กาย 

3. ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัว 
ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียดโดยใชการ
ดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดไดในเวลาที่กำหนดและสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของ 

ตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ 
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ข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู ้เป้าหมายและข้อตกลงนั ้น ๆ มีส่วนร่วมทำงานกับผู ้อื่น 
สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบ
และดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย 
เพื่อนในทีมรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามคำแนะนำ 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ- มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น 

เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวัง 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม 
บทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือ
โรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with  
living in the harmony of nature and science) 

1 การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล-  
สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายการจัดการและส่ือความหมายข้อมูล- เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ - วิเคราะห์ข้อมูลและลง
ข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อสรุปจากหลักฐานที่รวบรวมได้การอธิบายปรากฏการณ์- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ - อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2 การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว และเช่ือมโยงกับตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่
ร่วมกับธรรมชาติ- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ/หรือเทคโนโลยี- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3 การสร้างและใช้เทคโนโลยี – สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของ 
ตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม- เลือกใช้
ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นความฉลาด
ทางดิจิทัล- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร- ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกต่างจากโลก
ของเกมและส่ือดิจิทัล 
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4 การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุ 
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆหรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจ- เชื่อมั่นใน
คำอธิบายที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของ 
ตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  

2 สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง เพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ รวมท้ัง
ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 

3 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  
ตัดสินใจบริโภคอย่างรู ้ทันโฆษณา สื่อและสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและหน่วยงานท่ีดูแลคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออม
เงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและ
โรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที ่มีต่อ
ตนเอง และส่วนรวม 

5 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด นำเสนอ
เรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย แสดงถึงความตระหนัก
ของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต และการเคารพความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย ตลอดจนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดง
ถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย  

6 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากการอ่านเรื่อง ดู 
ภาพ หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์กับบุคคล และส่ือสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

7 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม และรับมือ
กับภัยพิบัติในชุมชนโดยร่วมกันกำหนดแนวทางวางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น 
และอธิบายผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีแสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม
กับการดำเนินชีวิต 

8 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
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ชุมชน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว ปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กล่ันแกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์
ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

9 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกัน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลัง
ของตน 

10 รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
อย่างเหมาะสม เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

ศึกษาการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามศาสนาท่ีตนนับถือ กุศลกรรมบถ 10 หลักปฏิบัติตามคำสอน 
ในศาสนาที่ตนนับถือ การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง หมู่คณะ สังคม หลักสันติวิธีในการ
ส่ือสาร การทำงานและการอยู่ร่วมกันหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต การวางแผนใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว 
ความฉลาดในการบริโภคสินค้าและบริการ หน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภค การออมเงิน ความสำคัญของทรัพยากร
ในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน การจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน 
ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเองและส่วนรวม ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล ของจังหวัด
กาญจนบุรี ภาคกลาง ความรักและภูมิในในท้องถิ่นและความเป็นไทย ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของ
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมกับวิถีการดำเนินชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติในจังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่  การใช้แผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทาง
อากาศและภาพจากดาวเทียม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ การป้องกันภัย
พิบัติและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ผลดีผลเสียของแนวทางการป้องกันภัยพิบัติและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม บทบาท
หน้าท่ี ระเบียบ กฎกติกาและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น บุคคลแบบอย่างของครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  การกลั ่นแกล้งทางสังคม (Social bullying) การติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ในสังคม การใช้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมอาสาสมัคร การรู้เท่าทันและการจัดการอารมณ์ เวลา
และความต้องการในการใช้ส่ือสารสนเทศและดิจิตัล การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือสารสนเทศมารยาทใน 
รางและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

ใช้ทักษะจัดการอารมณ์ความรู้สึกตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การคิดแก้ปัญหา การอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตปฏิบัติตนตามหลักกุศล
กรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ  วางแผนการใช้จ่าย การคิด การติดสินใจใน
การบริโภคสินค้าและบริการ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามของมูลข่าวสารในการบริโภคสินค้าและบริการ 
การคิด การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินงาน การสืบค้นข้อมูล การสรุปความ การเรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือน ตั้งคำถาม สืบค้น 
วิเคราะห์ สรุปข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ อธิบายเหตุผล 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล รอบคอบ มั่นใจ กล้า 
แสดงออก เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติ มีความพอเพียง 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือในชีวิตประจำวัน

อย่างมีสติปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง 
โดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

 ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
 ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะและสังคมอย่าง 

มีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักช่ืนชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น ใช้หลักสันติวิธีในการ 

สื่อสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า 
ต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ  
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู ้อื ่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี ่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถี
ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
และยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน 

 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคลไม่กล่ัน 
แกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) 

 ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วน 
ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย  
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

3. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย  
รับผิดชอบ และรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพยีง 
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคใน
ชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง และส่วนรวม 

4. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ  
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เลือกใช้และแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสร้างสรรค์
ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาค
ท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศ พัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดง
ข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน และผลของการกระทำใน
ปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ และ 
ประเทศเพื่อนบ้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

5. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคท่ีตนอาศัย
อยู่ ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด ภูมิภาคท่ี 
ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย 
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ด้วยความเข้าใจอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 

 ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการ 
ป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน  โดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผลที่เลือก
แนวทางนั้น ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยู่ และประเทศไทย 

6. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนและ 
ชุมชน กำหนดเป้าหมายจัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลง
ข้อสรุป และสะท้อนการแก้ปัญหา 

 ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท้ังแหล่งข้อมูล เจ้าของแหล่งข่าวเพื่อประเมินความ 
น่าเช่ือถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการเปล่ียนแปลงเพื่อออกแบบและ 
วางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แล้วสะท้อนผลการทำงาน 

7. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง 
เหมาะสม ประเมินความน่าเช่ือถือและผลกระทบจากการใช้ส่ือสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน๖.๑ 
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ที่มีต่อการหล่อหลอมค่านิยมให้แก่สังคม และส่งผลต่อการปฏิบัติตนของ
ตนเอง 

 รับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในการใช้ส่ือ สารเทศและดิจิทัล 
 ประเมินความน่าเช่ือถือ คาดการณ์ผลกระทบท่ีตามมาจากการใช้ส่ือสารสนเทศ และเลือก 
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แนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 

การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง- ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่าง 

สม่ำเสมอ 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- บอกระดับความรุนแรงของอารมณ์ และความรู้สึก 

ทางลบ- สามารถส่ือสารขอความช่วยเหลือในการจัดการความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- บอกผลกระทบของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น- ระบุสถานการณ์ที่เพื่อนมีแรงกดดันต่อการตัดสินใจของตนเอง- ใช้
ทางเลือกและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

การคิดขั้นสูง 
1.ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี 

เหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้น จากการตั้งคำถามการฟง/อาน     ขอมูลเรื ่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของขอมูลในการลงขอสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน
สนับสนุนความคิดไดอยางนอยหนึ่ง 
แหลงขอมูล- อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจ 
ของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได 

2.ดานการคิดเชิงระบบ- สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ 
รวบรวมปจจัยอื่น ๆท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเช่ือมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหว รางกาย 

3.ดานการคิดสรางสรรค - แสดงความคิดในเรื่อง    ตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ 
ความคิดของตนเองท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองใหแตกต
างไปจากเดิม - ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิด
เดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4.ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหา ท่ีซับซอนวางแผน การแกปญหาดวยการวิเคราะหและ 
จัดลำดับสาเหตุของปญหาหาวิธีการแกไขปญหาที่หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เลือกวิธีการแกปญหา โดยระบุ  ขอดี/ขอเสีย ลงมือแก้ปญหาดวย
ตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับการ
แกไข- ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งท่ี
มีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

การสื่อสาร 
1.ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู 
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ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย 
ๆ ได้- อธิบายความรู ้สึกที ่ได้รับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

2.ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ  ท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร 

3.ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน- เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาวขึ้น- 
กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองได 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ• รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม  

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
2.ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง• ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียน 

แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ • กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับ
ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ• เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

3.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง• พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก•  
แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1.พลเมืองรู้เคารพสิทธิ – สามารถกำกับควบคุมตนเองรู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 

ตนเองและผู้อื่นยอมรับความแตกต่างไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying)ทางร่างกายและวาจาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

2.พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

3.พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ี 
เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4.พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้ 

เครื่องมือท่ีเหมาะสม- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูลการจัดการและส่ือความหมาย
ข้อมูล- จัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ในการนำเสนอ - วิเคราะห์
ข้อมูลจำนวนมากลงข้อสรุปจากข้อมูลที่นำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 
 
 



296 
 

2.การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการ 
เปลี ่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพื ่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ - ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3.การสร้างและใช้เทคโนโลยี- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง 
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ(reuse) หรือลดการใช้ (reduce)ความฉลาดทาง
ดิจิทัล- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ส่ือสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และเป็นประโยชน์-ประเมิน
และป้องกันความเส่ียงจากการระรานทางไซเบอร์(cyberbullying management 

4.การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ- เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามท่ีรวบรวมได้จริง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน- รับรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของ 
ตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 
หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

2 สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และ 
สังคม ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการ
ส่ือสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

3 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา ส่ือและสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและหน่วยงานที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการ
ออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและ
โรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที ่มีต่อ
ตนเอง และส่วนรวม 

5 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาค
ท่ีตนอาศัยอยู่ นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย แสดงถึง
ความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต และการ
เคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย ตลอดจน 
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6 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย 
วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการอ่านเรื่อง ดูภาพ 
หรือแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับบุคคล และสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

7 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ภูมิภาคท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดย
ร่วมกันกำหนดแนวทางวางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลท่ีเลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดีและผลเสีย
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีแสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 

8 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กล่ันแกล้งเพื่อนทาง
ร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื ่น (Empathy) 
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตาม
ความเหมาะสม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

9 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วย
ความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

10 รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 
อย่างเหมาะสม ประเมินความน่าเชื ่อถือและผลกระทบจากการใช้สื ่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีมารยาท   เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

  ศึกษาการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามศาสนาท่ีตนนับถือ กุศลกรรมบถ 10 หลักปฏิบัติตามคำ 
สอนในศาสนาท่ีตนนับถือ การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง หมู่คณะ สังคม และส่ิงแวดล้อม
รอบตัวหลักสันติวิธีในการส่ือสาร การทำงานและการอยู่ร่วมกัน หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต การวางแผนใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัว ความฉลาดในการบริโภคสินค้าและบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การออมเงิน 
ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล ของจังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง และประเทศไทย ความรักและภูมิใน
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของประเทศเอเชียท่ีสนใจ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมกับวิถีการดำเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติในจังหวัด ภูมิภาคท่ี
ตนอาศัยอยู่ ประเทศไทย และภัยพิบัติอื่นๆท่ีน่าสนใจ การใช้แผนท่ี รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติและแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ผลดีผลเสียของแนวทางการป้องกันภัยพิบัติและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม บทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ
กติกาและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น บุคคลแบบอย่างของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล การกลั่นแกล้งทางสังคม (Social bullying) การติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์ สถานการณ์ในสังคม การใช้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
กระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมอาสาสมัคร การรู้เท่าทันและการจัดการอารมณ์ เวลาและความต้องการใน
การใช้สื่อสารสนเทศและดิจิตัล การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อสารสนเทศมารยาทใน รางและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 

ใช้ทักษะจัดการอารมณ์ความรู้สึกตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลัก       
กุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาที่ตน นับถือ การคิดแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต วางแผนการใช้จ่าย การคิด การติดสิน
ใจในการบริโภคสินค้าและบริการ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามของมูลข่าวสารในการบริโภคสินค้าและ
บริการ การคิด การตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินงาน การสืบค้นข้อมูล การสรุปความ การเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น การส่ือสารในโลกจริงและโลกเสมือน ต้ังคำถาม 
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ อธิบายเหตุผล 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล รอบคอบ มั่นใจ กล้า 
แสดงออก เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติ มีความพอเพียง 
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติที ่เป็นธรรม เชื ่อถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ ้นตามระดับ
ความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือในชีวิตประจำวัน

อย่างมีสติปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง 
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โดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
 ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
 ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะและสังคมอย่าง 

มีโยนิโสมนสิการ ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 อ่อนน้อมถ่อมตน มีมุทิตารู้จักช่ืนชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น ใช้หลักสันติวิธีในการ 

สื่อสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า 
ต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี วิถีวัฒนธรรมของชุมชน กติกาทางสังคมอย่างรับผิดชอบ  
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู ้อื ่น หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี ่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการตามวิถี
ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนด้วยความสมัครใจ 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้
กระบวนการประชาธิปไตย ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
และยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน 

 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคลไม่กล่ัน 
แกล้งเพื่อนทางร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) 

 ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วน 
ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องท่ีแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย  
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

3. กำกับตนเองและตัดสินใจใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรในฐานะผู้บริโภคอย่างมีเป้าหมาย  
รับผิดชอบ และรู้เท่าทัน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพยีง 
ระดับโรงเรียนและชุมชน 

 วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคใน
ชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

 จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีมีต่อตนเอง และส่วนรวม 

4. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยการตรวจสอบและตัดสินข้อมูลหลักฐานโดยไม่ใช้อคติ  
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เลือกใช้และแปลความหมายข้อมูลหลักฐาน ลำดับเหตุการณ์ ความต่อเนื่อง และความเปล่ียนแปลงของสังคม 
เพื่อนำเสนอเรื่องราว ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นไทยและสถาบันหลักของชาติ และสร้างสรรค์
ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

 สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาค
ท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศ พัฒนาการสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดง
ข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ และทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อปัจจุบัน และผลของการกระทำใน
ปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต 

 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ และ 
ประเทศเพื่อนบ้าน เคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

5. ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางของ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และภูมิภาคท่ีตนอาศัย
อยู่ ด้วยความเข้าใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด ภูมิภาคท่ี 
ตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย 
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ด้วยความเข้าใจอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 

 ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการ 
ป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน  โดยกำหนดแนวทางและบอกเหตุผลที่เลือก
แนวทางนั้น ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดภูมิภาคท่ีตน
อาศัยอยู่ และประเทศไทย 

6. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ระบุปัญหาและการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนและ 
ชุมชน กำหนดเป้าหมายจัดลำดับสาเหตุ รวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจลง
ข้อสรุป และสะท้อนการแก้ปัญหา 

 ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารท้ังแหล่งข้อมูล เจ้าของแหล่งข่าวเพื่อประเมินความ 
น่าเช่ือถือ สาระสำคัญ และคัดสรรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์กับชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 จัดกระทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการเปล่ียนแปลงเพื่อออกแบบและ 
วางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามแผน แล้วสะท้อนผลการทำงาน 

7. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง 
เหมาะสม  
ประเมินความน่าเชื่อถือและผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
มารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน๖.๑ รู้เท่าทันส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล ท่ีมีต่อการหล่อหลอมค่านิยมให้แก่สังคม และส่งผลต่อการปฏิบัติตนของตนเอง 

 รับรู้และจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในการใช้ส่ือ สารเทศและดิจิทัล 
 ประเมินความน่าเช่ือถือ คาดการณ์ผลกระทบท่ีตามมาจากการใช้ส่ือสารสนเทศ และเลือก 



301 
 

แนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
  สมรรถนะหลัก (ระดับสามารถ) 

การจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 บอกลักษณะนิสัย จุดแข็งและส่ิงท้าทายของตนเองในด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม  

บรรยายทักษะและความสนใจของตนท่ีต้องการพัฒนา 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต 
กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด 
บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก กลวิธีในการควบคุมหรือบรรเทา 

ความเครียด บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของอารมณ์และความเครียด 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
บอกลักษณะนิสัย จุดแข็งและส่ิงท้าทายของตนเองในด้านวิชาการสถานการณ์ทางสังคม  

บรรยายทักษะและความสนใจของตนที่ต้องการพัฒนา อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื ่องตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตน และบอกไดวาการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิด
ได 

2. ดานการคิดเชิงระบบ 
กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง 
3. ดานการคิดสรางสรรค 
บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก กลวิธีในการควบคุมหรือบรรเทา 

ความเครียด บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ที ่เป็นสาเหตุของอารมณ์และความเคร ียด
หลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด และสามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวันโดยตอบสนองความตอง
การจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4. ดานการคิดแกปญหา 
บอกความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สามารถสะท้อนผลของทางเลือก 

ท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น ในมิติของประโยชน์ ความเป็นธรรมหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
การสื่อสาร  (Communication: CM) 
1. ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติแล้ว 

สามารถจับประเด็นสำคัญข้อคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสารพร้อมท้ังประโยชน์
ที่ได้รับจากการรับสารดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลที่หลากหลาย 
(วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ้น ในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน 

2. ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่างตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการส่ือสาร 

3. ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
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บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสารระบุความแตกต่างระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบื้องต้นได้ มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสารระดับเบื้องต้น กำหนด
จุดมุ่งหมายในการส่ือสารและสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือและส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อกลุ่ม 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ 
ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกในการทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ีแตกต่าง สะท้อนการ 

ทำงานของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่และบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเช่ือมโยงของหน้าท่ี 

ตนเองกับเป้าหมายของทีม ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าที่ และการ
ตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์ 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง 
เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความ 

ขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง มุ่งเน้นประเด็นปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่
มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเคารพในความหลากหลายไม่กล่ันแกล้ง 

เพื่อนทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติแบ่งปันส่ิงของ
ต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี 
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนว 

ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติในฐานะพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัยโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง 
หาทางออกร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือทบทวนกฎ ระเบียบ  

กติกาในช้ันเรียน อย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือ ตามวิถีประชาธิปไตย 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with  

living in the harmony of nature and science) 
1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล สังเกต 

และตั้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทั่วไป ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี
เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย  ออกแบบการบันทึก
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ข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกมา ประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลและหลักฐานการจัดการและส่ือความหมายข้อมูล  จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ใน
การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลง
ข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claim) การอธิบาย
ปรากฏการณ์ อธิบายสาเหตุและกระบวนการ ของปรากฏการณ์ท่ัวไปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดยใช้ความรู้
ในศาสตร์  ต่าง ๆ อธิบายความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของปรากฏการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ัวไปอย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชา
และข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

2. การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ี 
เป็นเหตุและผลของการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช้ความรู ้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3. การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
การสร้างและใช้เทคโนโลยี สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง 

ตามความสนใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบันในโรงเรียนหรือชุมชน และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ( reuse) ลดการใช้ 
(reduce) หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่(recycle) ความฉลาดทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา
จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนส่ือดิจิทัลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะไม่สูญหายซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ในปัจจุบันและในอนาคตจึงต้องรักษาอัตลักษณ์ (digital citizen 
identity) และร่องรอยทางดิจิทัล (digital footprint) ของตนเองโดยการแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 

การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา กระตือรือร้นและมีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ท่ีตนเองสนใจอย่าง
เหมาะสม ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจากอคติ  ไม่แอบ
อ้างผลงานคนอื่นมาเป็นของตน ไม่ด่วนตัดสินใจหรือลงข้อสรุปเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน รับรู้เกี ่ยวกับระบบธรรมชาติโดยบอกได้ว่าสิ ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เคารพระบบธรรมชาติและเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตรประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของ 
ตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 
หรือหลักปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ 
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2. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และ 
สังคม ตลอดถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใช้หลักสันติวิธีในการ
ส่ือสาร การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

3. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมและมีวินัย ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว ตัดสินใจบริโภคอย่างรู้ทันโฆษณา ส่ือและสารสนเทศของสินค้าและบริการ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวันและกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วางแผนการออม
เงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรของครอบครัวและ
โรงเรียน อย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มี ต่อ
ตนเอง และส่วนรวม 

5. สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคัญ  
ลำดับเหตุการณ์ท่ีแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของจังหวัด ภูมิภาค
ท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศ นำเสนอเรื่องราวที่สืบค้นโดยแสดงข้อมูลและแหล่งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความ
เป็นไทย แสดงถึงความตระหนักของผลการกระทำในอดีตท่ีมีต่อปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจุบันที่มีผลต่อ
อนาคต และการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นของไทย ตลอดจน
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และสัญลักษณ์ของชาติไทย 

6. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับประเทศแถบเอเชียนท่ีสนใจ จากการอ่าน 
เรื่อง ดูภาพ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล และสื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ต้ังคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิถีการดำเนินชีวิตท่ีเป็นผลมาจากอิทธิพลของ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในจังหวัด 
ภมูิภาคท่ีตนอาศัยอยู่ และประเทศไทย ด้วยการใช้แผนท่ี รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดย
ร่วมกันกำหนดแนวทางวางแผนขั้นตอนการทำงาน บอกเหตุผลท่ีเลือกแนวทางนั้น และอธิบายผลดีและผลเสีย
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีแสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 

8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ 
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลายของบุคคล ไม่กล่ันแกล้งเพื่อนทาง
ร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social bullying) ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื ่น (Empathy) 
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตาม
ความเหมาะสม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

9. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน 
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผู้เกี ่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์การ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยอมรับผลจากการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครด้วย
ความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลังของตน 

10. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความต้องการในการใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง 
เหมาะสม ประเมินความน่าเช่ือถือและผลกระทบจากการใช้ส่ือสารสนเทศ สร้างและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีมารยาท เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

รายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ศึกษา การดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์   ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและปลอดภัย    
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะความรับผิดชอบ  ความขยัน  ความอดทนในการทำงาน  ความมุ่งมั่นในการทำงาน  

ความกระตือรือร้นในการทำงาน ความซื่อสัตย์  ความประณีตในการทำงาน  ความรอบคอบในการทำงาน        
ความมีเหตุผล ความพอเพียง การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น          
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและ

กระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือ สร้างรายได้ตามความ สนใจของตนเองและมีเจตคติ

ที ่ด ีต ่อการประกอบอาชีพสุจริต โดย  ประยุกต์ใช ้ความรู ้และทักษะพื ้นฐานการเป็นผู ้ประกอบการที ่ดี                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ  

3. ทำงานอย ่างเป ็นระบบ ด ้วยตนเอง  เหมาะสมก ับการเปล ี ่ ยนแปลงในสถานการณ์ต ่ างๆ                    
ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น  

สมรรถนะหลัก 

1. การจัดการตนเอง  
1.1 บรรยายทักษะและ ความสนใจของตน ท่ีต้องการพัฒนา  
1.2 กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง  

2. การคิดขั้นสูง  
2.1 สรุปความเข ้าใจ ของตนและแสดงความคิดเห ็นอย่างม ี เหต ุผลเก ี ่ยวกับเร ื ่องนั้น                 

จากการต้ังคำถาม การฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ตีความเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล
ในการลงข้อสรปุได้อย่างถูกต้อง และ/หรือตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งโดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้
อย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูล 

2.2 อธิบายเหตุผลของ การตัดสินใจในเรื ่อง ต่างๆ ในชีว ิตประจำวันของตน และบอกได้          
ว่าการตัดสินใจ ของตนมีความ เหมาะสม โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้  
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2.3 สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวม ปัจจัยอื่น ๆ         
ท่ี   เกี่ยวข้องกับระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล ของระบบ ด้วยขอความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย  

3. การสื่อสาร 
3.1  ฟังเสียงอ่านเรื ่องและดูภาพที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ แล้ว

สามารถจับประเด็นสำคัญ ข้อคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับ ตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมท้ังประโยชน์
ท่ีได้รับจากการรับสาร ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา  

3.2 เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อตนเองในเบ้ืองต้นได้  

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
4.1 กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.2 ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกัน

ในทีมได้ 
4.3 เข้าใจและยอมรับความสามารถของ สมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน  

5. การเป็นพลเมืองที่ดี 
5.1  รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กล่ันแกล้ง

เพื่อนทางร่างกาย และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสนิ ผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของ
ต่าง ๆ ของตน ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม  

5.2 รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจน
แนวปฏิบัติ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ในฐานะพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการยั่งยืน 
6.1 สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ ของปรากฏการณ์ท่ัวไป 
6.2 ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดย 

คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสงสัย  
6.3 จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทใน รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ 

ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ในการนําเสนอ  
6.4 อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ  ปรากฏการณ์ทั ่วไปจากหลักฐานที ่รวบรวมได้               

โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
6.5 อธิบายความเชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของ  ปรากฏการณ์ทั ่วไปที ่ เก ี ่ยวข้องกัน                   

ซึ่งมีผลต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
6.10 ระบุปัญหา ผลกระทบ และ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ีเป็นเหตุและ ผลของการเปล่ียนแปลง

ของ ปรากฏการณ์ต่างๆในระบบ ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
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6.11 แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่างๆ
ในระบบ ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ี 

6.12 สร้างเคร ื ่องมือและอุปกรณ์เพ ื ่อ  ขยายความสามารถของตนเองตาม  ความสนใจ           
และแก้ปัญหาจาก สถานการณ์ปจัจุบัน  

6.13 ใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการค้นหา  จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพ ื ่อการ  แก้ปัญหา                  
อย่างสร้างสรรค์ 

6.14 ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือ แก้ปัญหา กระตือรือร้นและ           
มี ฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหา ความรู้ท่ีตนเองสนใจอย่างเหมาะสม 

6.15 ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผล ประกอบการตัดสินใจใน กระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจากอคติ 
6.16 รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติโดย บอกได้ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

กันอย่าง เป็นระบบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและ

กระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเอง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความ

รับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น  
3. มีเจตคติที ่ด ีต ่อการประกอบอาชีพสุจร ิต โดย  ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะพื ้นฐานการเป็น

ผู้ประกอบการท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 

รายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

ศึกษา การดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว การวางแผนการทำงานและเป็นระบบ      
การสร้างรายได้ การเป็นผู้ประกอบการท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีทักษะการคิดว ิเคราะห์  ทักษะการวางแผน ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและปลอดภัย             
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางสังคมในการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความขยัน  ความอดทนในการทำงาน ความมุ่งมั่นใจในการทำงาน  
ความซื่อสัตย์  ความประณีตในการทำงาน  ความรอบคอบในการทำงาน  ความกระตือรือร้นในการทำงาน  เจตคติ
ท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต. ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น          
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ

และกระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือ สร้างรายได้ตามความ สนใจของตนเองและมีเจตคติ

ที ่ด ีต ่อการประกอบอาชีพสุจริต โดย  ประยุกต์ใช ้ความรู ้และทักษะพื ้นฐานการเป็นผู ้ประกอบการที ่ดี                           
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ  

3. ทำงานโดยใช้ทร ัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู ้ค ุณค่า พอเพียง  เหมาะสมกับสถานะ              
ทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อ ตนเองและส่วนรวม 

4. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก ของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื ่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ            
ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 

สมรรถนะหลัก 

2. การจัดการตนเอง  
1.3 บรรยายทักษะและ ความสนใจของตน ท่ีต้องการพัฒนา  
1.4 กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง  
1.5 บอกวิธีการควบคุม/จัดการ อารมณ์ และความรู้สึก 
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2. การคิดขั้นสูง  
2.1 สรุปความเข้าใจ ของตนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้นจากการ             

ตั ้งคำถาม การฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ตีความเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล                   
ในการลงข้อสรปุได้อย่างถูกต้อง และ/หรือตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งโดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิด               
ได้อย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูล 

2.2 อธิบายเหตุผลของ การตัดสินใจในเรื ่อง ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า             
การตัดสินใจ ของตนมีความ เหมาะสม โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้  

2.3 สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวม ปัจจัยอื่น ๆ         
ที่เกี ่ยวข้องกับระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล ของระบบ ด้วยขอความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย  

2.4 แสดงความคิด ในเรื่องต่าง ๆ บอกเล่าความคิด จินตนาการหรือความคิด ของตนเองท่ีแปลก
ใหม่ไป จากส่ิงรอบตัวของตนเอง และบริบท และต่อยอด ความคิดของตนเองให้ แตกต่าง ไปจากเดิม 

2.5 ทำและพัฒนาผลงานท่ี เป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่มีการคิดแจกแจง  รายละเอียดโดยการ 
ผสมผสานจากหลาย ความคิด และดัดแปลง จากความคิดเดิมสิ ่งที ่มีอยู่ หรือนำสิ่งอื ่นมาทดแทน สิ่งที ่ขาด                   
ได้อย่าง หลากหลายและรวดเร็ว ในเวลาท่ีกำหนด และ สามารถนำไปใช้จริงใน ชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความ 
ต้องการจำเป็นหรือสภาพ ปัญหาในบริบท  

3. การสื่อสาร 
3.1  ฟังเสียงอ่านเรื ่องและดูภาพที ่เกี ่ยวข้อง กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ                   

แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ  ข้อคิดทั ้งเช ิงบวกและลบที ่ได ้ร ับ  ตามวัตถุประสงค์หลักของผู ้ส ่งสาร                          
พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับสาร ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา  

3.2 ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง กับบุคคลในสังคมด้านสังคม และ วัฒนธรรม              
ของชุมชนและท้องถิ่น ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร  

3.3 เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อตนเองในเบ้ืองต้นได้  

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
4.1 กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.2 ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู ่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าที ่ และการตัดสินใจ    

ร่วมกันในทีมได้ 
4.3 เข้าใจและยอมรับความสามารถของ สมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน  

5. การเป็นพลเมืองที่ดี 
5.1  รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กล่ันแกล้ง

เพื่อนทางร่างกาย และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสนิ ผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของ
ต่าง ๆ ของตน ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม  
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5.2 รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจน
แนวปฏิบัติ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ในฐานะพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  

5.3 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง     
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น อาสาสมัครในกิจกรรม                 
สาธารณะประโยชน์ ระดับโรงเรียนหรือชุมชน ท่ีเหมาะสมตามวัย โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสีย ท่ีจะเกิดขึ้น 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการยั่งยืน 
6.1 สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ ของปรากฏการณ์ท่ัวไป 
6.2 ประเมินและเลือกว ิธ ีการรวบรวมข้อมูลท่ี  เหมาะสมกับบร ิบทและมีประสิทธิภาพ                   

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสงสัย  
6.3 ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ี สอดคล้องกับวิธีการท่ีเลือกมา 
6.4 จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทใน รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ 

ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ในการนําเสนอ  
6.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อเลือกชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ลง ข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนําเสนอ และประเมินความ สมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claim)  
6.6 อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ ปรากฏการณ์ทั่วไปจากหลักฐานที่รวบรวมได้ โดยใช้

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
6.7 ระบุปัญหา ผลกระทบ และ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหตุและ ผลของการเปลี่ยนแปลง

ของ ปรากฏการณ์ต่างๆในระบบ ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
6.8 แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่างๆ

ในระบบ ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ี 
6.9 สร้างเครื ่องมือและอุปกรณ์เพื ่อ ขยายความสามารถของตนเองตาม ความสนใจ และ

แก้ปัญหาจาก สถานการณ์ปัจจุบัน  
6.10 เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียน หรือชุมชน และ

เลือกใช้เทคโนโลยี อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ (reduce) หรือ แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้
ใหม ่(recycle)  

6.11 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการ แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือ แก้ปัญหา กระตือรือร้นและมี ฉันทะ ฝักใฝ่ใน
การค้นคว้าหา ความรู้ท่ีตนเองสนใจอย่างเหมาะสม 

6.12 ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผล ประกอบการตัดสินใจใน กระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจาก
อคติ 

6.13 รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติโดย บอกได้ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันอย่าง เป็นระบบ 
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6.14 เคารพระบบธรรมชาติและเห็น ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตาม ความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบและ

กระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น เหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคม 
ในการทำงาน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือ สร้างรายได้ตามความ สนใจของตนเองและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดย ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
รายวิชาการจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ                                        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ศึกษา การดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
การสร้างงานท่ีแปลกใหม่ การต่อยอดพัฒนางานเดิม  การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปการ
ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่ายหรือการสร้างรายได้ ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ   
ท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี
อย่างรู้คุณค่าพอเพียงเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ 

มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการวางแผน  ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ  
ทักษะทางสังคมในการทำงาน  ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางสังคมในการทำงาน 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะความรับผิดชอบ  ความขยัน  ความอดทนในการทำงาน  ความมุ่งมั่นในการทำงาน  
ความกระตือรือร้นในการทำงาน ความซื ่อสัตย์  ความประณีตในการทำงาน ความรอบคอบในการทำงาน        
ความมีเหตุผล ความพอเพียง การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

ด้วยกระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที ่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น          
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ

และกระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือ สร้างรายได้ตามความ สนใจของตนเองและมีเจตคติ

ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดย ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการท่ีดีตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ  

3. ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู ้คุณค่า พอเพียง  เหมาะสมกับสถานะ           
ทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อ ตนเองและส่วนรวม 

4. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก ของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื ่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ             
ขยัน อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคม ในการทำงาน 

สมรรถนะหลัก 

3. การจัดการตนเอง  
1.6 บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และส่ิงท้าทายของตนเอง ในด้านวิชาการ สถานการณ์ทางสังคม  
1.7 บรรยายทักษะและ ความสนใจของตน ท่ีต้องการพัฒนา  
1.8 กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียนของตนเอง  
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1.9 บอกวิธีการควบคุม/จัดการ อารมณ์ และความรู้สึก 
1.10 บอกกลวิธีในการควบคุม หรือบรรเทาความเครียด  
1.11 บรรยายขอบเขตของอารมณ์ และสถานการณ์ท่ีเป็น สาเหตุของอารมณ์และ ความเครียด 
1.12 บอกความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้น ท่ีส่งผลต่อการ ดำเนินชีวิต  
1.13 สามารถสะท้อนผล ของทางเลือกท่ีมีต่อตนเอง และผู้อื่นในมติิของ ประโยชน์ ความเป็นธรรม 

หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

2. การคิดขั้นสูง  
2.1 สรุปความเข ้าใจ ของตนและแสดงความคิดเห ็นอย่างม ี เหต ุผลเก ี ่ยวกับเร ื ่องนั้น                    

จากการต้ังคำถาม การฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ตีความเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล
ในการลงข้อสรปุได้อย่างถูกต้อง และ/หรือตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งโดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิด                
ได้อย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูล 

2.2 อธิบายเหตุผลของ การตัดสินใจในเรื ่อง ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า              
การตัดสินใจ ของตนมีความ เหมาะสม โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้  

2.3 สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวม ปัจจัยอื่น ๆ         
ท่ี เกี ่ยวข้องกับระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล ของระบบ ด้วยขอความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย  

2.4 แสดงความคิด ในเรื่องต่าง ๆ บอกเล่าความคิด จินตนาการหรือความคิด ของตนเองท่ีแปลก
ใหม่ไป จากส่ิงรอบตัวของตนเอง และบริบท และต่อยอด ความคิดของตนเองให้ แตกต่าง ไปจากเดิม 

2.5 ทำและพัฒนาผลงานท่ี เป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่มีการคิดแจกแจง  รายละเอียดโดยการ 
ผสมผสานจากหลาย ความคิด และดัดแปลง จากความคิดเดิมสิ ่งที ่มีอยู่ หรือนำสิ่งอื ่นมาทดแทน สิ่งที ่ขาด                    
ได้อย่าง หลากหลายและรวดเร็ว ในเวลาท่ีกำหนด และ สามารถนำไปใช้จริงใน ชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความ 
ต้องการจำเป็นหรือสภาพ ปัญหาในบริบท  

2.6 ระบุปัญหา ที่ซับซ้อน วางแผน การแก้ปัญหา ด้วยการประเมิน ความสำคัญของปัญหา  
วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุ ของปัญหา หาวิธีการ แก้ไขปัญหาทหี่ลากหลาย เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ คาดเดา
ผลที่จะเกิดขึ้นจาก วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุข้อดี/ข้อเสีย ลงมือแก้ปัญหา        
ด้วยตนเอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน และ ตรวจสอบผลของการ แก้ปัญหา ปรับปรุงจน ปัญหาไดร้ับ
การแก้ไข  

3. การสื่อสาร 
3.1  ฟังเสียงอ่านเรื ่องและดูภาพที ่เกี ่ยวข้อง กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ           

แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ  ข้อคิดทั ้งเช ิงบวกและลบที ่ได ้ร ับ  ตามวัตถุประสงค์หลักของผู ้ส ่งสาร                          
พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับสาร ดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา  

3.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมสี ติ กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ)    
ขึ้น ในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน  
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3.3 ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง กับบุคคลในสังคมด้านสังคม และ วัฒนธรรม             
ของชุมชนและท้องถิ่น ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร  

3.4 ระบุความแตกต่างระหว่างโลกจริง กับโลกเสมือน 
3.5 เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อตนเองในเบ้ืองต้นได้  
3.6 มีมารยาทและจริยธรรมในการสอื่สาร ระดับเบื้องต้น  
3.7 กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อ และสื่อสาร              

ท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ ต่อตนเองและต่อกลุ่ม  

4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
4.1  ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกใน การทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ี แตกต่าง สะท้อน             

การทำงานของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน หน้าที่และบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 

4.2 กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.3 ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั ้น และเห็นความ เชื ่อมโยง               

ของหน้าท่ีตนเองกับเป้าหมาย ของทีม  
4.4 ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกัน

ในทีมได้ 
4.5 รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ 
4.6 เข้าใจและยอมรับความสามารถของ สมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน  
4.7 มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธ การใช้ความรุนแรง 

มุ่งเน้นประเด็น ปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่มุ่งเอาชนะ ผู้อื่น เป็นต้น  

5. การเป็นพลเมืองที่ดี 
5.1  รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กล่ันแกล้ง

เพื่อนทางร่างกาย และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสนิ ผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของ
ต่าง ๆ ของตน ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม  

5.2 รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจน
แนวปฏิบัติ วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ในฐานะพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย  

5.3 ติดตามข่าวสารและตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้อง     
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ ่น และประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น อาสาสมัครในกิจกรรม                  
สาธารณะประโยชน์ ระดับโรงเรียนหรือชุมชน ท่ีเหมาะสมตามวัย โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสีย ท่ีจะเกิดขึ้น 

5.4 หาทางออกร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
อย่างมีเหตุผล  
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6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการยั่งยืน 
6.1 สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุ ของปรากฏการณ์ท่ัวไป 
6.2 ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดย 

คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อสงสัย  
6.3 ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลท่ี สอดคล้องกับวิธีการทเี่ลือกมา 
6.4 ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตสุ มผล ของข้อมูลและหลักฐาน  
6.5จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทใน รูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ 

ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล และตรงกับจุดประสงค์ในการนําเสนอ  
6.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ เพื่อเลือกชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ลง ข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนําเสนอ และประเมินความ สมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claim)  
6.7 อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ ปรากฏการณ์ทั่วไปจากหลักฐานที่รวบรวมได้ โดยใช้

ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
6.8 อธิบายความเชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของ  ปรากฏการณ์ทั ่วไปที ่เกี ่ยวข้องกันซึ่ง                      

มีผลต่อ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
6.9 คาดการณ์เกี ่ยวกับปรากฏการณทั่วไปอย่าง สมเหตุสมผลโดยอาศัยหลักวิชาและข้อมลู               

ท่ี รวบรวมได้  
6.10 ระบุปัญหา ผลกระทบ และ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ีเป็นเหตุและ ผลของการเปล่ียนแปลง

ของ ปรากฏการณ์ต่างๆในระบบ ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
6.11 แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

ในระบบ ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ี 
6.12 สร้างเคร ื ่องมือและอุปกรณ์เพ ื ่อ  ขยายความสามารถของตนเองตาม  ความสนใจ           

และแก้ปัญหาจาก สถานการณ์ปัจจุบัน  
6.13 เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียน หรือชุมชน และ

เลือกใช้เทคโนโลยี อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ (reduce) หรือ แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้
ใหม ่(recycle)  

6.14 ใช้เทคโนโลย ีด ิจ ิทัลในการค ้นหา จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่ อการแก ้ป ัญหา                      
อย่างสร้างสรรค์ 

6.15 เข ้าใจโดยระบุว ่าข ้อมูลบนสื ่อ  ดิจ ิท ัลที ่ เปดิเผยต่อสาธารณะไม่ส ูญหายซึ ่งม ีผล                
ต่อภาพลักษณ์ใน ปัจจุบันและในอนาคตจงึ ต้อง  รักษาอัตลักษณ์ (digital citizen identity) และร่องรอย                 
ทางดิจิทัล (digital footprint) ของตนเองโดย การแสดงออกอย่างเหมาะสม  

6.16 ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของ ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือ แก้ปัญหา กระตือรือร้นและ               
มีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหา ความรู้ท่ีตนเองสนใจอย่างเหมาะสม 

6.17 ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผล ประกอบการตัดสินใจใน กระบวนการแก้ปัญหา โดยปราศจากอคติ 
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6.18 ไม่แอบอ้างผลงานคนอื่นมาเป็น ของตน  
6.19 ไม่ด่วนตัดสินใจหรือลงข้อสรุป เมื ่อยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอความสัมพันธ์

เช่ือมโยงกันอย่าง เป็นระบบ 
6.20 เคารพระบบธรรมชาติและเห็น ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ตามความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีทำให้เกิดความเสียหายหรือการ เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

6.21 รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติโดย บอกได้ว่าสิ่งต่างๆ ในธรรมชาตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันอย่าง เป็นระบบ 

6.22 เคารพระบบธรรมชาติและเห็น ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตาม ความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านรวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความรับผิดชอบ

และกระตือรือร้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันด้วยดีเป็นหลัก 
2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานที่แปลกใหม่หรือต่อยอดจาก ของเดิมด้วยตนเองหรือร่วมกับ

สมาชิกในครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ประณีต และมีทักษะทางสังคมในการทำงาน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหน่าย หรือ สร้างรายได้ตามความ สนใจของตนเองและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดย ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสินค้าและบริการ  

4. ทำงานโดยใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู ้คุณค่า พอเพียง  เหมาะสมกับสถานะทาง
เศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงผลเสียต่อ ตนเองและส่วนรวม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม การปรับตัวด้านโครงสร ้างและลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลายหลายของส่ิงมีชีวิต แสงและการมองเห็น การเกิดเงา ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของดวงจันทร์ ระบบสุริยะ แรงโน้มถ่วง มวลและน้ำหนักของวัตถุ สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำ
ความร้อน สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ  

ใช้ทักษะการอธิบาย การแลกเปล่ียนข้อมูล การทำงานกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล  
 การนำเสนอข้อมูล อธิบาย คาดการณ์ สังเกต สร้างแบบจำลอง ส่ือสาร วิเคราะห์ การตั้งคำถาม การ
ต้ังสมมติฐาน การทดลอง การประยุกต์ใช้ ทำงานร่วมกันเป็นทีม คิดสร้างสรรค์ แ ก ้ ป ั ญ ห า  ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ
ประเมิน 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล กระตือรือร้น 
 ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนท 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
1. สร้างคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานท่ี 

รวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลอง 
2 ยอมรับและเช่ือถือคำอธิบายท่ีมีข้อมูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
3 เช่ือมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
4 คาดการณ์ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลท่ีได้ 

จากการสังเกตหรือการทดลอง 
ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
1 สังเกต ต้ังคำถาม ต้ังสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
2 ประเมินและเลือกวิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง และ 

ออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือสมมติฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อมูลและหลักฐาน และลงข้อสรุป 

3 ใส่ใจ พยายาม กระตือรือร้นในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบาย 
ปรากฏการณ์ 

ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
1 จัดการข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือทดลองให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น รูปภาพ  

สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
2 แปลความหมายข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนภูมิ และวิทยาการอย่าง 

ยั่งยืนตาราง หรือกราฟ 
3 ลงข้อสรุปโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานท่ีได้มาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไม่ด่วน 

ตัดสินใจเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
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แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
1 แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตโดยใช้ความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน  

โดยคำนึงถึงส่วนรวมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
1 ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูลท่ีมีภาพแผนภาพ แผนภูมิ  

ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ์ และคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
2 แลกเปล่ียนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำ 

กิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ส่ือ หรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
1 เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดิจิทัลในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลและหลักฐานท่ีสังเกตหรือทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2 ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือดิจิทัล เพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูล 

  สมรรถนะหลัก (ระดับเร่ิมต้น) 
การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้- บรรยายกิจกรรม/ 

งานท่ีตนเองและเพื่อนอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การ 

ติดตามของผู้อื่นบ้าง 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึก 

พื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือ 

ก่อให้เกิดปัญหา- บอกผลของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น 
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) 
1. ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตน และแสดงความคิดเห็น   

อยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- อธิบายเหตุผลและความ
เหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2. ดานการคิดเชิงระบบ- อธิบายองคประกอบท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริง 
ท่ีมีและความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง 
วาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

3. ดานการคิดสรางสรรค - บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิง 
รอบตัว ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาท่ีกำหนด- ทำผลงานท่ีเปนช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีรายละเอียด 
โดยใชการดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไดในเวลาท่ีกำหนดและสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 

4. ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหาอยางงายหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหา 
ออกแบบวิธีแกปญหาท่ีมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติและลงมือแกปญหาดวยตนเอง จนปญหาไดรับการแก
ไข ภายใตการติดตามของผูใหญ่ 
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การสื่อสาร  (Communication: CM) 
1.ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- สรุปความเขาใจของตน  

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้นไดจากการตั้งคำถาม การฟง/ อานขอมูลเรื่องราว- 
อธิบายเหตุผลและความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆในชีวิตประจำวันของตน 

2.ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่างอธิบายองคประกอบที่สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนตามขอเท็จจริงที่มีและความสัมพันธ  ระหวาง 
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถานการณโดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพ เคล่ือนไหวรางกาย 

3.ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- บอกเลาความคิดของตนเองหรือจินตนาการท่ีแปลกใหมไปจากส่ิงรอบตัว ได
อยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลาที่กำหนด- ทำผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียดโดยใชการ
ดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดไดในเวลาที่กำหนดและสามารถนำไปใช
จริงในชีวิตประจำวัน 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
1. ด้านการเป็นสมาชิกทีมท่ีดี และมีภาวะผู้นำ- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตน 

ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ีและบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
2. ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ 

ข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงรับรู ้เป้าหมายและข้อตกลงนั ้น ๆ มีส่วนร่วมทำงานกับผู ้อื่น 
สนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบ
และดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย 
เพื่อนในทีมรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่ าง
เหมาะสมตามคำแนะนำ 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC) 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ- มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น 

เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของส่วนรวมอย่าง
ระมัดระวัง 

2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม 
บทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 

3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข้อมูลข่าวสารและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆในระดับชั้นเรียนหรือ
โรงเรียนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4. พลเมืองผู้สร้างการเปล่ียนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อนและครู ในการแก้ปัญหา
หรือ 

ความขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with  

living in the harmony of nature and science) 
1. การเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล-  



321 
 

สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายการจัดการและส่ือความหมายข้อมูล- เลือกรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับ
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ- วิเคราะห์ข้อมูลและลง
ข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของ
ข้อสรุปจากหลักฐานที่รวบรวมได้การอธิบายปรากฏการณ์- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้ - อธิบายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

2. การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว และเช่ือมโยงกับตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่
ร่วมกับธรรมชาติ- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ/หรือเทคโนโลยี- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3. การสร้างและใช้เทคโนโลยี – สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของ 
ตนเองในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม- เลือกใช้
ส่ิงของในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นความฉลาด
ทางดิจิทัล- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร- ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ีแตกต่างจากโลก
ของเกมและส่ือดิจิทัล 

4. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุ 
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆหรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจ- เชื่อมั่นใน
คำอธิบายที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รอบตัวอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. สร้างคำอธิบายและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู ่ในเรื ่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในการเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการเลือก
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยบอกแนวทางการ
ดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพื่อให้ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 
  2. อธิบายการมองเห็นส่ิงต่าง ๆ รอบตัวและการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์
การเปล่ียนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์อุปราคา
ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื่องแสงกับการมองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกตและการสร้าง
แบบจำลอง ส่ือสารความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างมีเหตุผลและตระหนัก
ถึงความแตกต่างในด้านความเช่ือและวัฒนธรรมของคนในสังคม นำเสนอโดยเลือกใช้ส่ือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
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  3. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
จากการสังเกต แบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบท่ี
น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
  4. ต้ังคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การสังเกต การทดลองและอธิบายผลแรงโน้มถ่วงท่ีมี
ต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องช่ัง
สปริง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงมวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนำเสนอผ่านส่ือหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
  5. ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างเครื่องมือหรือเครื่องใช้อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำ
ความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ประเมินตนเองในด้านผลงานและการทำงานในบทบาทการเป็น
สมาชิกของทีม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สารละลายในชีวิตประจำวัน การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง 
เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย มลพิษทางเสียง การสร้างแบบจำลองการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน 
หิมะ ลูกเห็บ สถานะและการเปล่ียนสถานะของสสาร วัฏจักรน้ำ ปริมาณน้ำบนโลก การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้น้ำของมนุษย์ การอนุรักษ์น้ำในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต การถ่ายทอดพลังงาน ความหลายหลายของส่ิงมีชีวิต แรงเสียดทาน 

ใช้ทักษะวิเคราะห์ อธิบาย สังเกต ทำงานกลุ่ม ทำงานอย่างมีขั ้นตอน ทดลอง อธิบาย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ จัดลำดับ รวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูลตั้งคำถามตั้งสมมติฐาน ประเมินความน่าเชื่อถือ นำเสนอ
การแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น การสร้างแบบจำลอง การรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือดิจิทัล ประยุกต์ใช้ 

มีคุณลักษณะความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีเหตุผล กระตือรือร้น 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น           

ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
• สร้างคำอธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐาน                  

ท่ีรวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลองและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
• ยอมรับและเช่ือถือคำอธิบายท่ีมีข้อมูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
• เช่ือมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
• คาดการณ์ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูล                 

ท่ีได้จากการสังเกตหรือการทดลอง 
ประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 
• สังเกต ต้ังคำถาม ต้ังสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
• ประเมินและเลือกวิธีการเก็บรวมรวมหลักฐานโดยการสังเกตหรือการทดลอง และ

ออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตอบคำถามหรือสมมติฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและ
ความสมเหตุสมผลของข้อมูลและหลักฐาน และลงข้อสรุป 

• ใส่ใจ พยายาม กระตือรือร้นในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

ตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
• จัดการข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือทดลองให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ 

สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
• แปลความหมายข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ 
• ลงข้อสรุปโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานที่ได้มาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไม่

ด่วนตัดสินใจเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ 
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แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน 
• แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตโดยใช้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
• ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

โดยคำนึงถึงส่วนรวมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ 
• ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูลที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 

ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ์ และคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำ

กิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ส่ือ หรือ
วิธีการท่ีเหมาะสม 

ใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
• เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดิจิทัลในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและหลักฐานท่ีสังเกตหรือทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
• ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือดิจิทัล เพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูล 

  สมรรถนะหลัก (ระดับกำลังพัฒนา) 
การจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง- เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับตนเอง- ยอมรับความแตกต่างใน 

ความชอบ ความสนใจและเพศวิถีของผู้อื่น 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต- สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่าง 

สม่ำเสมอ 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด- บอกระดับความรุนแรงของอารมณ์ และความรู้สึก 

ทางลบ- สามารถส่ือสารขอความช่วยเหลือในการจัดการความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต- บอกผลกระทบของทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น- ระบุสถานการณ์ที่เพื่อนมีแรงกดดันต่อการตัดสินใจของตนเอง- ใช้
ทางเลือกและรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

การคิดขั้นสูง 
1.ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ- สรุปความเขาใจของตนและแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผลเกี่ยวกับเรื ่องนั้น จากการตั้งคำถามการฟง/อาน     ขอมูลเรื ่องราว วิเคราะหเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของขอมูลในการลงขอสรุปไดอยางถูกตองและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน
สนับสนุนความคิดไดอยางนอยหนึ่งแหลงขอมูล - อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน               
ของตน และบอกไดวาการตัดสินใจ ของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได 

2.ดานการคิดเชิงระบบ- สามารถวิเคราะหปจจัยในระบบหรือสถานการณ และสามารถ
รวบรวมปจจัยอื่น ๆท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยสามารถเช่ือมโยงจัดหมวดหมูหรือกำหนดตัวแปร
ท่ีเกี่ยวของกับระบบหรือสถานการณ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผัง วาดภาพ เคล่ือนไหว รางกาย 

3.ดานการคิดสรางสรรค - แสดงความคิดในเรื่อง    ตาง ๆบอกเลาความคิดจินตนาการหรือ
ความคิดของตนเองที่แปลกใหมไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบทและตอยอดความคิดของตนเองให  
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แตกตางไปจากเดิม - ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจาก
ความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู หรือนำส่ิงอื่นมาทดแทนส่ิงท่ีขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ท่ีกำหนด และ
สามารถนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

4.ดานการคิดแกปญหา- ระบุปญหา ท่ีซับซอนวางแผน การแกปญหาดวยการวิเคราะหและ
จัดลำดับสาเหตุของปญหาหาวิธ ีการแกไขปญหาที ่หลากหลายเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผล                          
ที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น เลือกวิธีการแกปญหา โดยระบุ  ขอดี/ขอเสีย ลงมือแก้ปญหา                 
ดวยตนเอง เก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการแกปญหา ปรับปรุง จนปญหาไดรับ
การแกไข- ทำและพัฒนาผลงานที่เปนชิ้นงานหรือวิธีการที่มีรายละเอียด โดยการดัดแปลงจากความคิดเดิม              
สิ่งที่มีอยู หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด ไดอยางหลากหลายและรวดเร็วในเวลา ที่กำหนด และสามารถ
นำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความตองการจำเปนหรือสภาพปญหาในบริบท 

การสื่อสาร 
1.ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดู

ภาพที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร                  
แบบง่าย ๆ ได้- อธิบายความรู้สึกท่ีได้รับจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีอารมณ์
หลากหลายข้ึน- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

2.ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง - ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ             
ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร 

3.ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม            
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร- ใช้ส่ือท่ีหลากหลายข้ึน- เข้าใจผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเองในระยะยาว
ขึ้น- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อใช้กลวิธีในการสื่อสารให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองได 

การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
1.ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม 

ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ 
2.ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้  กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับ
ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

3.ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวกแก้ไข
ความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1.พลเมืองรู ้เคารพสิทธิ – สามารถกำกับควบคุมตนเองรู ้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ                  

ของตนเองและผู้อื่นยอมรับความแตกต่างไม่กลั่นแกล้งเพื่อน (Bullying)ทางร่างกายและวาจาช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

2.พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี- รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 
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3.พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์ ปัญหา        
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง โรงเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ระดับโรงเรียนหรือชุมชนท่ีเหมาะสมตามวัย 

4.พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง- หาทางออกร่วมกันกับผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งในช้ันเรียนหรือโรงเรียนอย่างมีเหตุผล 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
1.การสังเกตและการรับรู ้ข้อมูล- ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้

เครื่องมือท่ีเหมาะสม- ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูลการจัดการและส่ือความหมาย
ข้อมูล- จัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ในการนำเสนอ - วิเคราะห์
ข้อมูลจำนวนมากลงข้อสรุปจากข้อมูลที่นำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

2.การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการ
เปลี ่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการเพื ่ออยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ - ออกแบบแนวทางการแก้ป ัญหาที ่ เป ็นไปได้ โดยใช้ความรู้                          
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางท่ีออกแบบไว้ 

3.การสร้างและใช้เทคโนโลยี- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเอง
ในการเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างสะดวก และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) หรือลดการใช้ (reduce) ความฉลาด               
ทางดิจิทัล- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สื่อสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และเป็นประโยชน์  -
ประเมินและป้องกันความเส่ียงจากการระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying management 

4.การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ- เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามท่ีรวบรวมได้จริง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน- รับรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบใน
ชีวิตประจำวัน และทำงานร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และ
ปฏิบติังานจนสำเร็จ 

2. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง 
เสียงค่อยและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผล
ของหลักฐาน ไม่ประพฤติตนเป็นสาเหตุที ่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียงเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

3. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
ในการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บโดย
อาศัยความรู้เกี่ยวกับสถานะและการเปล่ียนสถานะของสสารและจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
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4. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
น้ำจืดที่มนุษย์ นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัล             
ในการจัดการและนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ              
ของคนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน 

5. สร้างคำอธิบายและแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีว ิตกับ
สิ ่งแวดล้อมในแหล่งที ่อยู ่ ในเร ื ่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ ่งมีช ีว ิตที ่ เหมาะสม                            
กับการดำรงชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นที่อยู่อาศัย    
โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการ
นำเสนอข้อมูลให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู ้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยบอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพื่อให้การถ่ายทอด
พลังงาน การดำรงชีวิต และความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ 

6. ตั ้งคำถามและสมมติฐานเพื ่อนำไปสู ่การทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทาน                      
ท่ีมีต่อวัตถุ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ           
ท่ีเกี่ยวข้อง และนำเสนอผ่านส่ือหรือวิธีการท่ีเหมาะสม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี วิเคราะห์และระบุลักษณะของสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
อธิบายการละลายของสารและลักษณะของสารละลาย อธิบายการทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ ในระบบ         
ย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในระบบ      
การเกิดเสียงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางของเสียง ทดลองอธิบาย   
การเกิดและการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย สูง เสียงต่ำ สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ        
อธิบายสถานะและการเปล่ียนสถานะของสสาร ท้ัง 3 สถานะ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง 
ฝน หิมะ ลูกเห็บ วัฏจักรน้ำ และแนวทางการอนุรักษ์น้ำ อธิบายความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกับการปรับตัว
ด้านโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารและสายใยอาหาร ระบุแหล่งกำเนิดแสง 
ลักษณะและทิศทางการเคลื ่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การเปลี ่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์          
บนท้องฟ้า การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง การเกิดเงา ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
และจันทรุปราคา การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์ท่ีขึ้น
ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อวัตถุ แรงโน้มถ่วงท่ีมีต่อวัตถุต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ วงจรไฟฟ้า อย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้า        
แบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำความร้อน และ
สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 
 มีทักษะการสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การสื่อสาร  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร การสร้างแบบจำลอง การตั้งสมมติฐานการสังเกต การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนด
และควบคุมตัวแปร การวัด การจำแนกประเภท และความร่วมมือ 

เพ ื ่อให ้ เก ิดค ุณล ักษณะ  ม ุ ่ งม ั ่นในการทำงาน กล ้าแสดงความคิดเห ็น   เป ็นผ ู ้ม ี เหต ุ ผล                            
มีความกระตือรือร้น  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รับผิดชอบ เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื ่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น      
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

สมรรถนะเฉพาะ 
1.อธ ิบายปรากฏการณ์อย ่างเป ็นว ิทยาศาสตร์  สร ้างคำอธ ิบายสาเหต ุและกระบวนการ                    

ของปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลอง  ยอมรับและเชื่อถือ
คำอธิบาย   ที ่มีข้อมูลและหลักฐานที ่น ่าเชื ่อถ ือเพียงพอ  เชื ่อมโยงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์                
กับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยความรู้       
เชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูล ที ่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง  2.ประเมินและออกแบบการสืบเสาะ           
เชิงวิทยาศาสตร์ สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ประเมินและ
เลือกวิธ ีการเก็บรวมรวมหลักฐาน โดยการสังเกตหรือการทดลอง และออกแบบการบันทึกข้อมูลเพื่อ         
ตอบคำถามหรือสมมติฐานเกี ่ยวกับความน่าเชื ่อถ ือและความสมเหตุสมผลของข้อมูลและหลักฐาน              
และลงข้อสรุป ใส่ใจ พยายาม กระตือรือร้นในการสืบเสาะเพื ่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการอธิบาย
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ปรากฏการณ์ 3. ตีความหมายข้อมูลและหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ จัดการข้อมูลที่ได้จากการสังเกต          
หรือทดลองให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ                
แปลความหมายข้อมูลที ่อยู ่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ  ลงข้อสรุปโดย         
อาศัยข้อมูลและหลักฐานที่ได้มาจากการสังเกตหรือการทดลอง และไม่ด่วนตัดสินใจเมื่อยังไม่มีหลักฐาน         
ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ 4. แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน แก้ปัญหาหรือสร้างเครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการ ในชีวิตโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อื ่น ๆ ในการ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงส่วนรวมและ         
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 5. ใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ ทำความเข้าใจ จับประเด็น
สำคัญจากการฟังหรืออ่านข้อมูลที่มีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ ภาษาสัญลักษณ์ และคำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบาย คาดการณ์ ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สรุปผลการทำกิจกรรม
อย่างตรงไปตรงมา ตรงตามจุดประสงค์ ด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ สื ่อ หรือวิธ ีการที ่ เหมา ะสม                  
6. ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ เลือกและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดิจิทัล ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่สังเกตหรือทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ใช้คณิตศาสตร์หรือเครื่องมือ
ดิจิทัล เพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูล 

สมรรถนะหลัก 
การจัดการตนเอง ความสามารถในการรู้จัก รัก เห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น ตั้งเป้าหมายในชีวิต

และกำกับตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืน
สู่สภาวะสมดุล (resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพ       
กับผู้อื่นได้ดี การมีเป้าหมายในชีวิต กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียน ของตนเอง  การคิดขั้นสูง 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรม
กำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความ
เช่ือมโยงของสรรพส่ิงท่ีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหา   
ที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ เรื่องนั้น จากการ ต้ังคำถามการฟัง/อ่านข้อมูล เรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ ตีความ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล ในการลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้อย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูล ด้านการคิดเชิงระบบสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือสถานการณ์ สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล ของระบบ          
ด้วยข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย ด้านการคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดในเรื่องต่าง ๆ
บอกเล่าความคิดจินตนาการหรือความคิดของตนเองที่แปลกใหม่ไปจากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบท และ
ต่อยอดความคิดของตนเองให้แตกต่างไปจากเดิม ทำและพัฒนาผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือวิธีการที่มีการคิด    
แจกแจงรายละเอียดโดยการผสมผสานจากหลายความคิด และดัดแปลงจากความคิดเดิมส่ิงท่ีมีอยู่ หรือนำส่ิง
อื ่นมาทดแทนสิ ่งที ่ขาด ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วในเวลาที ่กำหนด และสามารถนำไปใช้จริงใน
ชีวิตประจำวันโดยตอบสนองความต้องการจำเป็นหรือสภาพปัญหาในบริบท ด้านการคิดแก้ปัญหา ระบุปัญหา 
ที่ซับซ้อนวางแผน การแก้ปัญหาด้วยการประเมินความสำคัญ ของปัญหา วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุ ของ
ปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ คาดเดาผลท่ีจะเกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น เลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุข้อดี/ข้อเสีย ลงมือแก้ปัญหา ด้วยตนเอง  เก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประเมิน และตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุงจนปัญหาได้รับการแก้ไข  การสื่อสาร 
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ความสามารถในการรับและส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและ ความเคารพในความคิดหรือวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง ตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา หรือการสื่อความหมาย      
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ส่ือสาร ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ ข้อคิดท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับ ตาม
วัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับสารดังกล่าวแบบตรงไปตรงมา แลกเปล่ียน
ประสบการณ์อย่างมีสติ กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) ขึ ้น ในสถานการณ์ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ และความเคารพในความ
คิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ด้านการเลือกใช้กลวิธีการส่ือสาร อย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่ือสาร เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบื ้องต้นได้ มีมารยาทและจริยธรรมในการสื ่อสาร ระดับเบื ้องต้น กำหนด
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือ และส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม การรวมพลังทำงานเป็นทีม สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และ     
การประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื ่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน       
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็น            
ที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีและจัดการ     
ความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ ื ่นด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลัง  ร่วมกำหนด
เป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความ เช่ือมโยงของหน้าท่ีตนเองกับเป้าหมายของทีม 
ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ และจัดการความขัดแย้ง เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน        
มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง มุ่งเน้น
ประเด็นปัญหามากกว่าตัวบุคคล ไม่มุ ่งเอาชนะ  กันแต่สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู ้อ ื ่น เป็นต้น            
การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี พลเมืองรู้
เคารพสิทธิ รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กล่ันแกล้งเพื่อน
ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติ แบ่งปันส่ิงของต่าง 
ๆ ของตนให้กับผู้อื ่นตามความเหมาะสม พลเมืองรับผิดชอบ ต่อบทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบและปฏิบัติตน     
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และ
ท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พลเมือง
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หาทางออกร่วมกัน กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือทบทวนกฎ 
ระเบียบ กติกาในช้ันเรียน อย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและ
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
มีความอยากรู ้ อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อ            
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การดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น บนโลกและในเอกภพ     
การสังเกตและการรับรู ้ข้อมูล สังเกตและตั ้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ทั่วไป       
ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกมา  การจัดการ
และสื่อความหมายข้อมูล จัดการและนำเสนอข้อมูลหลายประเภทในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ 
แผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลและตรงกับจุดประสงค์ในการนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล
จากตาราง แผนภูมิ หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลงข้อสรุปจากข้อมูลที่นำเสนอ 
และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง (claimclaim) การอธิบายปรากฏการณ์ อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ท่ัวไปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์ทั่วไปจากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน        
การมองเห็นปัญหาและความเช่ือมโยง ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เช่ือมโยงท่ีเป็นเหตุและผลของ
การเปลี ่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินชีว ิตของมนุษย์           
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี  การสร้างและใช้เทคโนโลยี     
สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเองตามความสนใจ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบัน ความฉลาดทางดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เคารพระบบธรรมชาติและเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์และระบุลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายท่ีพบในชีวิตประจำวัน 

อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และทำงานร่วมกันโดย
แบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงานจนสำเร็จ สังเกต ทดลอง 
และอธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย และวิเคราะห์สาเหตุท่ีทำ
ให้เกิดมลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเชื ่อถือและความสมเหตุสมผลของหลักฐาน ไม่ประพฤติตน         
เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดมลพิษทางเสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียง
เพื่อให้     มีสุขภาพกายและจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองเพื่อ
อธิบายกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสถานะ
และการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากข้อมูลที่รวบรวมได้ วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรน้ำร่วมกับข้อมูล
ปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลก         
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือดิจิทัลในการจัดการและนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอ
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำของคนในบ้านหรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จัดลำดับสาเหตุของ
ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้อย่าง ไม่ขาดแคลน สร้างคำอธิบายและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
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ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมใน แหล่งท่ีอยู่ในเรื่องการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
การดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและการเป็นที่อยู่อาศัย โดย
แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดการข้อมูล และเลือกรูปแบบการนำเสนอ
ข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค์ รับรู้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมโดยบอกแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติตนเพื่อให้การถ่ายทอดพลังงาน     
การดำรงชีวิต และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
และการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็นปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายาม
หาสาเหตุและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ อุปราคาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยความรู้เรื่องแสงกับการ
มองเห็น การเกิดเงา ร่วมกับการสังเกตและการสร้างแบบจำลอง สื่อสารความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่าง มีเหตุผลและตระหนักถึงความแตกต่างในด้านความเช่ือและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม นำเสนอโดยเลือกใช้สื่อและวิธีการที่เหมาะสม วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของดาวต่าง ๆ ในระบบ
สุริยะกับการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตจากการสังเกตแบบจำลองระบบสุริยะและรวบรวมข้อมูล และนำเสนอโดย
ใช้แบบจำลองหรือในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่ความตระหนักว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะท่ี
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต สร้างคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยอาศัยหลักฐานและการ
เชื่อมโยงความรู้จากการสังเกต จากแบบจำลอง และจากข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และ
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่ก่อให้เกิดแก๊ส เรือนกระจกด้วยเหตุและผล แสดงความคิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นในการเสนอแนวทางในการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและ
นำเสนอหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ตั้งคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การ
ทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ และการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริง 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วง มวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และนำเสนอผ่านสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม  ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่าง
กระตือรือร้นในการสร้างเครื่องมือหรือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ 
โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติการนำความร้อน และสมบัติด้านความแข็งของว ัสดุ     
ประเมินตนเองในด้านผลงานและการทำงานในบทบาทการเป็นสมาชิกของทีม 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  
รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
               แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึมและการแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่นจน
สำเร็จการออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจหาข้อผิดพลาดการใช้
ซอฟต์แวร์ทำงาน ตามวัตถุประสงค์ การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูลการสร้างทางเลือกและตัดสินใจ
คุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูลการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการประเมิน
ความน่าเชื ่อถือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตการปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์  และการ
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยดิจิทัลอย่างเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลองโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และ
ร่วมกันค้นหา วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับข้ันตอนด้วยข้อความ
หรือแผนภาพมีความพยายามในการแก้ปัญหา อย่างไม่ย่อท้อจนสำเร็จออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตาม
ความสนใจหรือจากสถานการณ์ท่ีกำหนดเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตาม ความสนใจหรือจากสถานการณ์ท่ี
กำหนด ตรวจหา ข้อผิดพลาดของ โปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใน
การทำงานหรือแก้ปัญหาร่วมกันตามวัตถุประสงค์ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป นำเสนอข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาตัดสินใจ หรือหาคำตอบวิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือก 
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาระบุถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูลอธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำลดการใช้ หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ 
ลดการใช้ หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชน โดยระบุ
ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบุคำค้นท่ีกระชับ ตรงประเด็น ในการค้นหา
ข้อมูลใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง (advancedsearch) ในการค้นหาข้อมูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงประเมินความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูลแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น  จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ระบุวิธีปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และ
แนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจและเคารพผู้อื่นรักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัล
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย   
               ความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
                ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
สมรรถนะเฉพาะ : 1. แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 
                          แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
                      2. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
                          ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล 
เพื่อกาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
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                      3. รู้เท่าทันดิจิทัล  
                           ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัยเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
                      4. ใช้และสร้างเทคโนโลยี  
                           เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และสร้างส่ิงของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหา 
สมรรถนะหลัก : 1. การจัดการตนเอง 
                           การเห็นคุณค่าในตนเอง  
                            ระบุความสามารถของตนเองและเพื่อนได้ บรรยายกิจกรรม/งาน ที่ตนเองและเพื่อน 
อาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำให้สำเร็จ  
                            การมีเป้าหมายในชีวิต 
                            สามารถควบคุมตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ภายใต้การติดตามของผู้อื่นบ้าง 
                            การจัดการอารมณ์และความเครียด  
                           แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 
                           การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต  
                           สามารถรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ ที่เป็นปัญหาหรือก่อให้เกิดปัญหาบอกผลของทางเลอืก 
ท่ีตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น  
                    2. การคิดขั้นสูง 
                            ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                           สรุปความเข้าใจของตน และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้จาก
การตั้งคำถามการฟัง/ อ่านข้อมูลเรื่องราวอธิบายเหตุผล และความเหมาะสมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตน 
                           ด้านการคิดเชิงระบบ  
                           อธิบายองค์ประกอบที ่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริงที ่ม ีและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาด
ภาพเคล่ือนไหวร่างกาย  
                           ด้านการคิดแก้ปัญหา  
                             ระบุปัญหาอย่างง ่ายหาสาเหตุของปัญหาและวิธ ีการแก้ไขปัญหา ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาท่ีมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและลงมือแก้ปัญหา ด้วยตนเอง จนปัญหาได้รับการแก้ไข ภายใต้ 
การติดตามของผู้ใหญ่                     
                    3. การสื่อสาร  
                           ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
                            ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น 
แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาท้ังในส่วนของข้อมูล และความรู้สึกท่ีได้แสดงความอดทนในการรับสารและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และส่ือสารกับบุคคลใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ ใกล้ตัวที่ต่างจากตนเอง  
                           ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ และความเคารพในความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                            ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการส่ือสาร                           
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                          ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
                             รู้วิธีการเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลายตระหนักถึงประโยชน์และโทษของส่ือ ท่ีมีต่อตนเองใน
ระยะส้ัน ส่ือสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพ เสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะ อย่างง่าย ๆ โดยเลือก
และผลิตส่ือ ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ  
                   4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
                           ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ  
                           รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และ
บทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้ 
                           ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลัง 
                           ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม  รวมถึงรับรู้
เป้าหมายแลข้อตกลงนั้น  ๆ  มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่นสนับสนุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกันใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู ้คุณค่า และรับผิดชอบจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองทั้งท่ี
โรงเรียนและท่ีบ้าน  
                             ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง  
                            แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย เพื่อนในทีม รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ  
                    5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
                           พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
                             มีอิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 
                           พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  
                            รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียนและโรงเรียนเคารพต่อสถาบันหลักของชาติ   
                    6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
                           การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
                                การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล  
                                สังเกตและตั ้งคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง ่าย  
ออกแบบการบันทึกข้อมูลรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย  
                                การจัดการและสื่อความหมายข้อมูล 
                                เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
รูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพตารางแผนภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภาพ 
แผนภูมิ ตาราง ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้  
                          การเชือ่มโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
                                การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง  
                                  ระบุปัญหาและมองเห็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
และเช่ือมโยงกับตนเอง  
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                                 การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
                                   ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัว  หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน 
โรงเรียน หรือชุมชนของตนเองตามแนวทางท่ีออกแบบไว้   
                          การสร้าง ใช ้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี  
                                การสร้างและใช้เทคโนโลยี  
                                  สร้างชิ้นงานและเครื่องมือเพื่อขยายความสามารถของตนเองในการเล่น ทำงาน 
และใช้ชีวิตอย่างสะดวกและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมเลือกใช้สิ ่งของในชีวิตประจำวันได้
ถูกต้องตามหน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น  
                                ความฉลาดทางดิจิทัล  
                                  รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และส่ือสารระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริงของชีวิตและธรรรมชาติท่ี
แตกต่างจากโลกของเกมและส่ือดิจิทัล  
                           การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  
                                การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                                 กระตือรือร้นและพยายามหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา และ มี
ฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจเชื่อมั่นในคำอธิบายที่มีเหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวมได้ใช้
เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งเป็นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาแต่เป็นผู้ร่วมแก้ปัญหา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หา
วิธีการแก้ปัญหา ท่ี หลากหลายที่เป็นไปได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
ด้วยข้อความหรือแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป มีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อวิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 
สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุปเพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง อ่านเรื่อง หรือดูภาพท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ
ท้ังเชิงบวกและลบ ไม่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความ
คิดเห็น ท่ีหลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ 
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีโดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหาใน
บริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไขสะท้อนผลท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  
รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
               แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึมและการแสดงวิธีการแก้ปัญหา แก้ปัญหาด้วยความ
มุ่งมั่นจนสำเร็จ การออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจหาข้อผิดพลาด 
การใช้ซอฟต์แวร์ทำงาน ตามวัตถุประสงค์การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูลการสร้างทางเลือกและ
ตัดสินใจคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการประเมินความน่าเชื่อถือการ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และการรักษาอัตลักษณ์และ
ร่องรอยดิจิทัลอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า   
               แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลองโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และ
ร่วมกันค้นหา วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับข้ันตอนด้วยข้อความ
หรือแผนภาพมีความพยายามในการแก้ปัญหา อย่างไม่ย่อท้อจนสำเร็จ ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตาม
ความสนใจหรือจาก สถานการณ์ท่ีกำหนด เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตาม ความสนใจหรือจากสถานการณ์ท่ี
กำหนด ตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใน
การทำงานหรือแก้ปัญหาร่วมกันตามวัตถุประสงค์ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป นำเสนอข้อมูล เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ หรือหาคำตอบ วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือก 
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ระบุถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล ระบุคำค้นท่ีกระชับ ตรงประเด็น ในการค้นหา
ข้อมูลใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง (advancedsearch) ในการค้นหาข้อมูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ประเมินความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูลแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น  จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ สื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ระบุวิธีปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และ
แนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจและเคารพผู้อื่นรักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัล
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย อธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ หรือแปร
รูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ หรือแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ สร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชน โดยระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ประเมิน 
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข   
               ความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
                ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้สื่อและสถานการณ์ร่วมสมัย ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
สมรรถนะเฉพาะ : 1. แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 
                          แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
                      2. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
                          - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล นำเสนอ
ข้อมูล เพื่อการ 
                             แก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
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                      3. รู้เท่าทันดิจิทัล  
                            - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
                      4. ใช้และสร้างเทคโนโลยี  
                            - เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และสร้างส่ิงของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหา 
สมรรถนะหลัก : 1. การจัดการตนเอง 
                           การเห็นคุณค่าในตนเอง  
                            เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตนเองยอมรับความแตกต่างในความชอบ ความสนใจ และ
เพศวิถีของผู้อื่น  
                           การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต  
                           บอกผลกระทบของทางเลือกที่ตัดสินใจ ที่อาจเกิดขึ้น ในแง่บวกและแง่ลบ กับตนเอง
และผู้อื่นระบุสถานการณ์ที่เพื่อน มีแรงกดดันต่อการตัดสินใจของตนเองใช้ทางเลือกและรับผิดชอบในผลท่ี
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  
                    2. การคิดขั้นสูง 
                            ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                           สรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากการ
ตั้งคำถามการฟัง/อ่านข้อมูล เรื่องราว วิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล ในการลงข้อสรุปได้
อย่างถูกต้องและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้อย่างน้อยหนึ่ง
แหล่งข้อมูลอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจ 
ของตนมีความเหมาะสมโดยระบุหลักฐานสนับสนุนความคิดได้    
                           ด้านการคิดเชิงระบบ  
                           สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในระบบหรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบหรือสถานการณ์ โดยสามารถเช่ือมโยง จัดหมวดหมู่หรือกำหนดตัวแปร ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
หรือสถานการณ์ โดยการพูด เขียนแผนภาพหรือแผนผังวาดภาพเคล่ือนไหวร่างกาย   
                           ด้านการคิดแก้ปัญหา  
                            ระบุปัญหา ที่ซับซ้อน วางแผน การแก้ปัญหา ด้วยการวิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุ
ของปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ คาดเดา ผลท่ีจะเกิดขึ้น จากวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยระบุข้อดี/ข้อเสีย ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง เก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประเมินและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุง จนปัญหาได้รับการแก้ไข 
                    3. การสื่อสาร  
                           ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
                             ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว แล้วสามารถ จับ
ประเด็นสำคัญ หรือ วัตถุประสงค์ ของผู้ส่งสารแบบง่าย ๆ ได้ อธิบายความรู้สึกท่ีได้รับจากการรับสารประเภท
ต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือมีอารมณ์หลากหลายข้ึน แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร  
                           ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ และความเคารพในความคิดเห็น และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                           ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและวัฒนธรรม
แบบกว้าง ๆ ท่ีส่งผล ต่อการส่ือสาร 
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                           ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
                            ใช้สื่อที่หลากหลายขึ้นเข้าใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง  ในระยะยาวขึ้นกำหนด
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร แบบง่าย ๆ สามารถเลือกใช้และผลิตส่ือ ใช้กลวิธีในการส่ือสารให้เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้  
                   4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
                           ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ  
                           รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม ความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้  
                           ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลัง 
                           ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและร่วม
ตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
                            ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง  
                           พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล  
                    5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
                           พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
                             สามารถกำกับควบคุมตนเอง รู ้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่าง ไม่กล่ันแกล้งเพื่อน (Bullying) ทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่าต้องการ
ความช่วยเหลือ                             
                           พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  
                           รับผิดชอบและปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา 
ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม วิถีวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ  
                           พลเมืองมีส่วนร่วม อย่างมีวิจารณญาณ 
                            -  
                           พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง  
                             หาทางออกร่วมกัน กับผู้ที่เกี ่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชั้นเรียนหรือ
โรงเรียนอย่างมีเหตุผล      
                    6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
                           การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
                                 การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล  
                                 ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้เครื ่องมือที่เหมาะสม
ประเมินความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของข้อมูล  
                                 การจัดการและสื่อความหมายข้อมูล 
                                 จัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและจุดประสงค์ในการ
นำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ลงข้อสรุปจากข้อมูลท่ีนำเสนอ และประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป  
                                 การอธิบายปรากฏการณ์  
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                                   อธิบายสาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์อย่างง ่ายจากหลักฐานท่ี
รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมี
ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างง่าย  โดยอาศัยหลักวิชาและ
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  
                          การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
                                 การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง  
                                   ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
                                 การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
                                   ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตามแนวทางท่ี
ออกแบบไว้  
                          การสร้าง ใช ้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี  
                                 ความฉลาดทางดิจิทัล  
                                  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ ส่ือสาร และทำงานได้ตรงตามวััตถุประสงค์และ
เป็นประโยชน์ประเมินและป้องกันความเส่ียงจากการระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying management)  
                          การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  
                                การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                                  ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่าง  ๆโดย
ปราศจากอคติ เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามท่ีรวบรวมได้จริง  
                                การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
                                  รับรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ ้นมี
จิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หา
วิธีการแก้ปัญหา ท่ี หลากหลายที่เป็นไปได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
ด้วยข้อความหรือแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป มีความพยายามแ ละ
กระตือรือร้นในการ แก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 
สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง อ่านเรื่อง หรือดูภาพท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ
ทั้งเชิงบวกและลบ ไม่ตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพใน
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ความคิดเห็น ที่หลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซ
เบอร์ รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์และรวบรวมปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี โดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหา
ในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข สะท้อนผลที่มีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 
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คำอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  
รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึมและการแสดงวิธีการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วย
ความมุ่งมั่นจนสำเร็จ การออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตรวจหา
ข้อผิดพลาด การใช้ซอฟต์แวร์ทำงาน ตามวัตถุประสงค์ การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล การสร้าง
ทางเลือกและตัดสินใจ คุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการประเมินความ
น่าเชื่อถือการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และการรักษาอัต
ลักษณ์และร่องรอยดิจิทัลอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า    
                แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลองโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และ
ร่วมกันค้นหาวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา แสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยข้อความ
หรือแผนภาพมีความพยายามในการแก้ปัญหา อย่างไม่ย่อท้อจนสำเร็จ ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตาม
ความสนใจหรือจาก สถานการณ์ท่ีกำหนดเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตาม ความสนใจหรือจากสถานการณ์ท่ี
กำหนดตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใน
การทำงานหรือแก้ปัญหาร่วมกันตามวัตถุประสงค์ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป นำเสนอข้อมูล เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ หรือหาคำตอบ วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือก 
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ระบุถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล ระบุคำค้นท่ีกระชับ ตรงประเด็น ในการค้นหา
ข้อมูลใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง (advancedsearch) ในการค้นหาข้อมูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงประเมินความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จับประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบ สื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ระบุวิธีปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ และ
แนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจและเคารพผู้อื่นรักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัล
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย อธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ หรือแปร
รูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ หรือแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ สร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชน โดยระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ประเมิน
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
                ความรอบคอบ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
                 ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วมสมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่ือถือได้ ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 
สมรรถนะเฉพาะ : 1. แก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 
                          แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม  
                       2. จัดการข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
                          ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล 
เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
                      3. รู้เท่าทันดิจิทัล  
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                           ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
                      4. ใช้และสร้างเทคโนโลยี  
                           เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า และสร้างส่ิงของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหา  
สมรรถนะหลัก : 1. การจัดการตนเอง 
                           การเห็นคุณค่าในตนเอง  
                            บอกลักษณะนิสัย จุดแข็ง และสิ่งท้าทายของตนเอง ในด้านวิชาการ สถานการณ์ทาง
สังคม บรรยายทักษะและ ความสนใจของตน ท่ีต้องการพัฒนา 
                            การมีเป้าหมายในชีวิต 
                            กระตือรือร้นและเกาะติดกับงาน และการเรียน ของตนเอง 
                            การจัดการอารมณ์และความเครียด  
                           บอกวิธีการควบคุม/จัดการอารมณ์ และความรู้สึก บอกกลวิธีในการควบคุมหรือ
บรรเทาความเครียด บรรยายขอบเขตของอารมณ์และสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของอารมณ์และความเครียด  
                    2. การคิดขั้นสูง 
                            ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
                           สรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ เรื่องนั้น จากการ 
ต้ังคำถาม  การฟัง/อ่านข้อมูล เรื่องราวที่หลากหลาย วิเคราะห์ ตีความเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูล 
ในการลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและ/หรือ ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิด
ได้อย่างน้อยหนึ่งแหล่งข้อมูลด้านการคิดเชิงระบบ  
อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมโดยระบุหลักฐาน สนับสนุนความคิดได้  
                           ด้านการคิดเชิงระบบ  
                           สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ และสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
เกี ่ยวข้องกับระบบหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในระบบ หรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของระบบ ด้วยข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ แบบจำลอง อย่างง่าย 
                            ด้านการคิดสร้างสรรค ์
                           แสดงความคิดในเรื ่องต่าง ๆบอกเล่าความคิดจินตนาการหรือความคิดของตนเองท่ี
แปลกใหม่ไป จากสิ่งรอบตัวของตนเองและบริบท และต่อยอดความคิดของตนเองให้แตกต่างไปจากเดิมทำ
และพัฒนาผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือวิธีการท่ีมีการคิดแจกแจงรายละเอียดโดยการผสมผสานจากหลายความคิด 
และดัดแปลงจากความคิดเดิมสิ่งที่มีอยู่ หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วใน
เวลาท่ีกำหนด และสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยตอบสนองความต้องการจำเป็นหรือสภาพปัญหา
ในบริบท   
                           ด้านการคิดแก้ปัญหา  
                             ระบุปัญหาที่ซับซ้อนวางแผน การแก้ปัญหาด้วยการประเมินความสำคัญ ของปัญหา 
วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุ ของปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ คาด
เดาผลท่ีจะเกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยระบุข้อด/ีข้อเสีย ลงมือแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน และตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา ปรับปรุงจนปัญหาได้รับ
การแก้ไข 
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                    3. การสื่อสาร  
                           ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
                             ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดูภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ 
แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ ข้อคิดทั้งเชิงบวกและลบที่ได้รับ ตามวัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมท้ัง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับสารดังกล่าวแบบตรงไปตรงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติ  กับบุคคลท่ี
หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ สถานภาพ) 
ขึ้นในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน          
                           ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
                            ระบุความแตกต่างระหว่างโลกจริง กับโลกเสมือน เลือกใช้ส่ืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบื ้องต้นได้ มีมารยาทและจริยธรรมในการสื ่อสาร ระดับเบื ้องต้น กำหนด
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตส่ือ และส่ือสารท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม  
                   4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
                           ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นำ  
                            ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกในการทำงานเป็นทีมในภาระงานที่แตกต่าง สะท้อน
การทำงานของตนเอง พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนหน้าท่ีและบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีมทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
                           ด้านกระบวนการทำงาน แบบร่วมมือรวมพลัง 
                           ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้ รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความเช่ือมโยงของ
หน้าท่ีตนเองกับเป้าหมายของทีมร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการ
ตัดสินใจร่วมกันในทีมได้ รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์ 
                            ด้านการสร้างความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ง  
                           เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมที่แตกต่างกันมีทักษะพื้นฐานการแกไ้ข
ความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง มุ่งเน้นประเด็นปัญหามากกว่าตัว
บุคคล ไม่มุ่งเอาชนะกันแต่สร้างความร่วมมือกันการเข้าใจผู้อื่นเป็นต้น  
                    5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
                           พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
                             รู้จักและปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความหลากหลาย ไม่กล่ัน
แกล้งเพื่อนทางร่างกายและวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติแบง่ปัน
ส่ิงของต่าง ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 
                    6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
                           การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและในเอกภพการสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
                                 การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล  
                                 สังเกตและต้ังคำถามโดยมีสมมติฐานถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
                                 การจัดการและสื่อความหมายข้อมูล 
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                                 ออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื ่องมืออย่างง่ายการจัดการ
และสื่อความหมายข้อมูล เลือกรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
รูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากรูปภาพสัญลักษณ์ แผนภาพ 
แผนภูมิ ตาราง 
                                 การอธิบายปรากฏการณ์  
                                   ประเมินความน่าเชื ่อถือและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากหลักฐานท่ี
รวบรวมได้การอธิบายปรากฏการณ์ อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์อย่างง่ายจากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
อธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์อย่างง่ายท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
                          การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
                                 การมองเห็นปัญหาและความเชื่อมโยง 
                                   ระบุปัญหา ผลกระทบ และความสัมพันธ์เชื ่อมโยงที่เป็นเหตุและผลของการ
เปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  
                                  การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
                                   แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบ ันที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆในระบบธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
                           การสร้าง ใช ้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 
                                การสร้างและใช้เทคโนโลยี  
                                  สร้างเครื ่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายความสามารถของตนเองตามความสนใจ 
และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันในโรงเรียน
หรือชุมชน และเลือกใช้เทคโนโลยี อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ (reduce) หรือ แปร
รูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle)    
                                ความฉลาดทางดิจิทัล  
                                  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหา จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนส่ือดิจิทัลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะไม่สูญหายซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ใน
ปัจจุบันและในอนาคตจึงต้องรักษาอัตลักษณ์ (digital citizen identity) และร่องรอยทางดิจิทัล (digital 
footprint) ของตนเองโดยการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
                            การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  
                                การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                                  ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหา กระตือรอืร้น
และมีฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจอย่างเหมาะสมใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในกระบวนการแก้ปัญหาโดยปราศจากอคติ ไม่แอบอ้างผลงานคนอื่นมาเป็นของตน ไม่ด่วนตัดสินใจ
หรือลงข้อสรุปเมื่อยังไม่มีหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอ  
                                การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
                                รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติโดยบอกได้ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมีความสัมพันธ์
เช ื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเคารพระบบธรรมชาติและเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ ่งของระบบ  โดยใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็น และไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จำลอง หา
วิธีการแก้ปัญหา ท่ี หลากหลายที่เป็นไปได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
ด้วยข้อความหรือแผนภาพ อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป มีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการ แก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ วิเคราะห์ปัจจัยในสถานการณ์ วางแผน ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เรียนรู้จากความผิดพลาด 
สะท้อนการทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การออกแบบการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการ จัดเก็บ จัดเตรียม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและลงข้อสรุป เพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ นำเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร เพื่อทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟัง อ่านเรื่อง หรือดูภาพท่ีเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ
ท้ังเชิงบวกและลบ ไม่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เคารพในความ
คิดเห็น ที่หลากหลาย มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทางไซเบอร์ 
รักษาอัตลักษณ์และร่องรอยทางดิจิทัลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  พัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมในการวิเคราะห์ และรวบรวมปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
สถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยี โดยตอบสนองความต้องการหรือสภาพปัญหา
ในบริบทได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข สะท้อนผลที่มีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 



 
 

                                                                        
    

 
 

ท่ี 11/๒๕๖5 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 

ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้(ร่าง)กรอบหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ระดับประถมศึกษา  

............................................................... 

               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุม     
เชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้(ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ในรูปแบบออนไลน์        
ในวันท่ี 17 – 20 มีนาคม 2565 ให้กับโรงเรียนนำร่องฯ ทั้ง 192 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร   
เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 192 โรงเรียน ที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน (นางสาววิไล  กวางคีรี) หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ (นางศุภวรรณ  ทักษิณ) และครูผู้สอน (นางสาวรุจิรา  ด้วงเดช) เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย
แล้วนั้น 
 

               ในการนี้ เพื ่อให้การดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (ร่าง)  หลักสูตร
สถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคารสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และพร้อม
ที ่จะนำไปทดลองใช้ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.1-6) ปีการศึกษา 2565 จึงแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ในระหว่างวันที่ 23 – 28 
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายชัยวัฒน์  ดอกบุก  นายกเทศมนตรีตำบลท่าล้อ 
 2. นายบัณฑิต สำรองกนก กำนันตำบลท่าล้อ 
 3. นายมนตรี  กาญจน์บริรักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเขาดินวิทยาคารทุกท่าน 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑. นางสาววิไล   กวางคีรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางศุภวรรณ  ทักษิณ  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ 

4. นางสาวรุจิรา  ด้วงเดช  ครูผู้สอน   กรรมการ 
มีหน้าที่  

อำนวยความสะดวก ให้คำแหนะนำ เป็นท่ีปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
 



 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ  
 ๑. นางสาววิไล   กวางคีรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางศุภวรรณ  ทักษิณ  หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน          รองประธานกรรมการ/
                วิทยากร 

4. นางสาวรุจิรา  ด้วงเดช  ครูผู้สอน(แกนนำ)   กรรมการ/วิทยากร 
5. นางชวนพิศ  กระต่าย  หัวหน้างานวิชาการช่วงช้ัน  กรรมการ 

มีหน้าที่  
1. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
2. รวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรประจำกลุ่มสาระวิชา ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร

แกนกลางขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้(ร ่าง)        
กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 

3. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระวิชาต่างๆท่ีกำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเนื้อหา
สาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะหลัก 6 ด้าน 
5. นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3) 
1. นางชวนพิศ  กระต่าย  หัวหน้างานบริหารวิชาการ(ป.1-3)  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางวราภรณ์  คมทา  ครูประจำช้ัน ป.1    อนุกรรมการ 

 3. นางศรีเรือน  พวงแก้ว  ครูประจำช้ัน ป.2    อนุกรรมการ 
4. นางวัลลียา  วิเศษสิงห์  ครูประจำช้ัน ป.2    อนุกรรมการ 
5. นางเอื้องเดือน   ห้าวหาญ ครูประจำช้ัน ป.3    อนุกรรมการ 
6. นายจีรพัฒน์  กุลธนวิวัฒน ์ ครูประจำช้ัน ป.3    อนุกรรมการ 
7. นายเมธาวัฒน์  คล้ายคลึง ครู คศ.1     อนุกรรมการ 
8. คณะครูทุกคนในช่วงช้ันท่ี 2(ป.4-6) กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท 
    ของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
    และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)     อนุกรรมการ 

มีหน้าที่  
1.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา        

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา       
บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 



 
 

ประกอบด้วย 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา  6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม         
และ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท       
ของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคม       
และสาธารณประโยชน์)   

2. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ
โรงเรียนนำร่องการใช้(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ  

3. นัดหมาย จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลเป็นไฟล์และพิมพ์เอกสาร
ประกอบหลักสูตร และนำส่งที่ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร ประกอบด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้  
เมื่อจบช่วงช้ัน การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี การจัดทำรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา 
การตัดสินผลการเรียนและการจบการศึกษา 
3. คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6) 

1. นางศุภวรรณ   ทักษิณ  หัวหน้างานบริหารวิชาการ(ป.4-6)  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทร์ศวร ครูประจำช้ัน ป.4    อนุกรรมการ 

 3. นายสฤษฏิ์ สวัสด์ิพานิชย์ ครูประจำช้ัน ป.5    อนุกรรมการ 
 4. นางสาวรุจิรา   ด้วงเดช ครูประจำช้ัน ป.6    อนุกรรมการ 

5. นางสาววิไลพร  ทิพาภาศ ครูประจำช้ัน ป.6    อนุกรรมการ 
6. นางอุษา  นิยมธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   อนุกรรมการ 
7. นางสาวรุจิรา  ด้วงเดช  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   อนุกรรมการ 
8. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   อนุกรรมการ 
9. นายธีรศักดิ์   ล้ิมวิรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   อนุกรรมการ 
10. นายจารึก   สงวนรัตน ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   อนุกรรมการ 
11. นายอรรถพล  แดงเสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   อนุกรรมการ 
11. นายสฤษฏิ์ สวัสด์ิพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา อนุกรรมการ 
12. นางสาวิตรี  ไพศาล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน 

      และการประกอบการ   อนุกรรมการ 
13. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน 

      และการประกอบการ   อนุกรรมการ 
9. นายธีระพล  สุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      และระบบธรรมชาติ    อนุกรรมการ 
10. นายยุทธนา  ลุนสำโรง กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  อนุกรรมการ 
11. นางสาวภสมน  แก้วพลอย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  อนุกรรมการ 
12. คณะครูทุกคนในช่วงช้ันท่ี 2(ป.4-6) กิจกรรมเพิ่มเติมตามจุดเน้นและบริบท 
      ของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 



 
 

      และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)     อนุกรรมการ           
 

มีหน้าที่  
1.จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระวิชาต่างๆท่ีกำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 9 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 8.กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และระบบธรรมชาติ และ 9.กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมเพิ่มเติม
ตามจุดเน้น และบริบทของสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน      
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)   

2. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ
โรงเรียนนำร่องการใช้(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะ 

3. นัดหมาย จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลเป็นไฟล์และพิมพ์เอกสาร
ประกอบหลักสูตร และนำส่งท่ีประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร ประกอบด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อ
จบช่วงชั้น การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี การจัดทำรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา 
การตัดสินผลการเรียนและการจบการศึกษา 

 

 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดผลดี 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพท้ังผู้เรียนและประเทศชาติต่อไป โดยให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 31  มีนาคม 2565 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
                   (นางสาววิไล   กวางคีรี) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
 

 
 


