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ส่วนที่ ๑ 

กรอบแนวคิดการวัดและประเมินผล 
 

   การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี ่ยวข้องเชื่อมโยง  
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ ประเมิน
ความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู้เรียนพร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของ
ตนเองที ่ชัดเจนเพื ่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู ้เรียนสามารถเลื ่อนระดับการพัฒนาได้ 
(Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ (Mastery) 
ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะขั้นถัดไป 
   การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐาน 
การเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพื่อพัฒนา 
และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจำเป็นของผู้เรียน 
และธรรมชาติของศาสตร์  
   การประเมินเพื ่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคลื ่อนการเรียนรู ้ของผู ้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู ้ การประเมินเพื ่อพัฒนา 
ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลัก  
ซึ่งเน้นกระบวนการผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมิน 
เพื่อพัฒนาควรดำเนินการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมและชี้แนะการเรียนรู้ในลำดับต่อไป  
และวางแผนเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน  
เพื่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้ง  
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง  
   การประเมินเพื ่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื ่อทำการ
ตัดสินใจในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล
พิจารณาหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อผู้เรียนพร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา  
เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 
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ส่วนที่ ๒ 

การวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลกำหนดขอบเขตการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) ไว้ ๒ ส่วนคือ การวัดและประเมินผลสมรรถนะหลัก  และการวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓.๑ การวัดและประเมินผลสมรรถนะหลัก 
   การวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดและประเมินผลตาม (ร่าง) กรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...... ซึ่งมีสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ๖ ด้าน 
เป็นเป้าหมายสำคัญของหลักสูตร  มีการกำหนดระดับพัฒนาการไว้ทั ้งหมด ๑๐ ระดับ โดยมีคำนิยาม และ
องค์ประกอบสมรรถนะในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 
๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
 
 นิยาม  
   การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น การพัฒนาปัญญาภายใน ตั้งเป้าหมายในชีวิต  
และกำกับตนเองในการเรียนรู้และใช้ชีวิต การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี
และมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ด ี  
 องค์ประกอบ 
    ๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความ
สนใจ ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพ
สิทธิตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเอง 
  ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการ
เวลา ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี   
  ๓. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
และความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความคิดของตนเอง  
  ๔. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและ
ภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการป้องกัน และแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน   
 
๒. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)  

 

นิยาม 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน 

โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจ 
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ถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่  
เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 
        องค์ประกอบ 

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

๒. การคิดเชิงระบบ (System Thinking: HOT-STM) หมายถึง กระบวนการคิดท่ีมองเห็น
ภาพรวมโครงสร้างทั้งหมดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้บริบท/ ปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดสถานการณ์นั้น ๆ  โดยมองสถานการณ์ให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผนหรือ
รูปแบบที่เกิดขึ้น เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ จนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์นั้น นำไปสู่การออกแบบระบบ เปรียบเทียบแบบจำลองความคิด ทำนาย
ผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบ และประเมินระบบได้ 

๓. การคิดสร ้างสรรค์ (Creative Thinking: HOT-CRT) หมายถึง กระบวนการคิด 
ที่หลากหลาย ริเริ ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือก  
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการ
และทักษะพื้นฐานด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์  
และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมมากกว่าเดิม ซึ่งสิ่งใหม่ในที่นี้อาจเป็นการปรับหรือประยุกต์สิ่งเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ หรือเป็นการต่อยอด 
จากสิ่งเดิม หรือเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ข้ึนมาทั้งหมด 

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

3. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 
  
 นิยาม 

 มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธี         
การสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
 องค์ประกอบ 
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  ๑. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความ          
ใส่ใจ ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด ความรู้สึก เจตนา 
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 
 ๒. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรม  
ที่แตกต่าง หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สารสนเทศ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ  
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพ้ืนฐานความเข้าใจ
ในบริบทสังคมที่มีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 ๓. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวจัน
ภาษา ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความ
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 
 

๔. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 
  
 นิยาม 

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

 ๑. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตนและสมาชิก
มาใช้ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ทีม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม   
และระหว่างทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบ
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

 ๒. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการทำงาน
กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน 
ขั้นตอน และกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์
ส่วนตน แบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใ จ  
มีความพยายามในการทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และ
ประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิด
และรับชอบต่อผลการตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง  

 ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง  มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกัน
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และกันปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ      
ความแตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
 
 

๕. สมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen: AC)  
 

นิยาม 
 การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของ

ตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  

องค์ประกอบ 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง 

ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๒. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

๓. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 

๔. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกทางสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
 
 

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

 

นิยาม 

มีความเข้าใจพื ้นฐานเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้ 
อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการดำรงชีวิตแ ละอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบ 

๑. การเข้าใจปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นบนโลกและในเอกภพ:  สืบเสาะ ทำความเข้าใจ
ข้อเท็จจริง สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และในเอก
ภพ 

๒. การเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื ่อการอยู ่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติอย่างยั ่งยืน:  มองเห็นปัญหา เชื ่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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๓. การสร้าง ใช้ และรู ้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี:  สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม 

๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติ
และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติ เห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

๓.๒ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช..... ได้กำหนดกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ที่เป็นสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competencies) สำหรับการเป็นตัวกลางช่วยพัฒนาสมรรถหลัก 
ในช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) จำนวน ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖) จำนวน ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นซึ่งประกอบด้วยความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ/ค่านิยม (Attitude/Value) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

ภาษาไทย 1. มีสมาธิในการฟังและการดู เข้าใจและตอบสนอง
ต่อสิ่งทีฟ่ังและดู สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของสิ่ง
ที่ฟังและดูรวมทั้งแสดงความคดิเหน็และ
ความรูส้ึกได้อยา่งเหมาะสม 

2. พูดเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริง ความคดิเห็น ความรูส้ึก 
ได้ถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นกลาง โดยเคารพในความ
หลากหลาย 

3. อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
ของคำทีอ่่านออกเสียง สามารถอ่านออกเสียง
และเข้าใจตัวบท ได้หลากหลายมากข้ึน  

4. มีสมาธิในการอ่าน เข้าใจสิ่งที่อ่าน มีนิสัยรักการ
อ่าน สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่านและนำข้อคิด
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างสร้างสรรค ์

5. คดัลายมือและเขยีนคำได้ถูกต้อง แล้วสามารถนำไป 
ใช้ในการเขยีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน
และเหมาะสม  

6. เขียนสื่อสารไดต้รงตามวัตถุประสงค์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นและความรูส้ึกเกี่ยวกบังานเขียน
ของตนได้เหมาะสมเป็นกลางโดยไม่ละเมิดสิทธ์ิ
ของผู้อื่น 

7. เขียนเรื่องตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์

8. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนไดถู้กต้อง เหมาะสม
กับบุคคลและกาลเทศะ 

9. มีเจตคติที่ดตี่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

1.  ฟังและ/ หรือดูสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ 
     วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ พูดสื่อสารใน 
     รูปแบบต่าง ๆ พูดแสดงการคดิ วิเคราะห์  
     ความรู้ ความรู้สึก และความคดิเห็นอย่างม ี
     เหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเลือกฟัง 
     และดูสื่อท่ีเหมาะสมแก่ตนเอง  
2.  พูดโน้มน้าว พูดปฏิเสธ และพูดโต้ตอบด้วยความ

มั่นใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกบัการพูดของ
ตนและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและสรา้งสรรค ์

3.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท ร้อยกรองได ้
     ถูกต้อง เหมาะสม และไพเราะ 

4.  อ่านวิเคราะหค์วามหมายของข้อมูลจากสื่อ 
     ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ให้เกิด 
     ประโยชน์ 
5.  อ่านเรื่องจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวรรณคดีและ

วรรณกรรม แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม จับใจความสรุปความ วิเคราะห์ 
ตีความ ประเมินค่า แสดงความคดิเห็น และ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนมีนิสยั 
รักการอ่าน 

6. เขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยลายมือที่
เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย โดย
ใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสม 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

 7.  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน รวมทั้งเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณผ์่าน
สื่อต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ ตลอดจนเขียนประเมินงานเขียน
ของทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นกลางและ
สร้างสรรค ์

8. เขียนโครงเรื่องและแผนภาพความคิด แล้วนำไป 
     เขียนเรื่องตามจินตนาการและเรียงความได้ 
     ถูกต้องและเหมาะสม 

9. ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ ์
     ต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้อง  
     เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และกาลเทศะ 
     ตลอดจนเข้าใจความหลากหลายของผู้อื่นโดย 
    เรียนรู้ผ่านภาษาถิ่น 

10. ใช้คำ คำยืม คำราชาศัพท์ และสำนวนได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ รวมทั้งใช้ ประโยคสื่อสารได้
ถูกต้องตามหลักภาษา 

11. แต่งบทร้อยกรองได้ถูกต้องและม ี
      วรรณศิลป์ ตลอดจนนำไปใช้ประกอบการพูด 
      การนำเสนอ หรือการเขียนให้น่าสนใจยิ่งข้ึน 

12. มเีจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่าง 
      ถูกต้อง 

คณิตศาสตร์ ๑. สื่อสารทางคณติศาสตรเ์กี่ยวกบัจำนวนนับได้ 
    อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณต์่าง ๆ  
    ได้อย่างเหมาะสม 

๒. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับโดย ใช้การ 
    รวม (compose) หรือการแยก (decompose) 
     ของจำนวน เปรยีบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
    พร้อมให้เหตุผล 
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรปูซ้ำของจำนวน 
    รูปเรขาคณติและรูปอ่ืน ๆ และแบบรูปของ 
    จำนวนนับท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
    พร้อมให้เหตุผล  สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิด 
    เพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหาใน 
   สถานการณต์่าง ๆ ได้อยา่งหลากหลาย หรือ 
   แตกต่างจากเดิม    

1. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละและอตัราส่วนได้
ถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจำนวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ เปรยีบเทียบและเรียง 
ลำดับจำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม พร้อม
ให้เหตุผล 

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรปู แสดงแนวคิด
ประกอบการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ สร้าง
ข้อคาดการณ์และข้อสรุป และแกป้ัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือ
แตกต่างจากเดิม  

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการของจำนวนนับ เศษส่วน และ
ทศนิยม สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการ
ดำเนินการ หาผลลัพธ์ของการดำเนินการได้
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

 ๔. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะนำการบวก  
    การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่าง 
    เหมาะสม สร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ในการ 
    ดำเนินการ คำนวณและเลือกใช้เครื่องมือในการ 
    บวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเช่ือมโยง 
   กับความสัมพันธ์และสมบตัิต่าง ๆ ของการ 
   ดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว และ 
   แปลความหมายภาษา  และสญัลักษณ์ทาง 
   คณิตศาสตรเ์ป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๕. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับใน   สถานการณ ์
   ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกตา่ง 
   จากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปลีย่น 
   แนวคิด ร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนกัถึงความ 
   แตกต่างระหว่างบุคคล 

๖. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการวัด 
    ความยาว น้ำหนัก และปรมิาตร เลือกใช้หน่วย 
    การวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว  
    น้ำหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

๗. สื่อสารเกีย่วกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดย 
   เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๘. สื่อสารเกีย่วกับเงิน เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลก 
    เงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และนำไปใช้ใน 
    สถานการณ์ต่าง ๆ 

๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก  ปริมาตร  
    เวลา และเงิน ในสถานการณต์า่ง ๆ ด้วยแนวคิด 
    ที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ 
    พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

๑๐. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่าง ต่าง ๆ  
     จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตวั  สถานการณ์ใน 
     ชีวิตจริงผ่านการสังเกต และการสร้างรูปร่าง  
     เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูป 
     เรขาคณิตสามมติ ิ

๑๑.ใหเ้หตผุลในการจำแนกและบอก ลักษณะของ 
    รูปเรขาคณติสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมติิและ 
    รูปที่มีแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ 
    ตา่ง ๆ 

๑๒. จดัการข้อมลู และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ 
     แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตาราง 

อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น รอบคอบ และแปล
ความหมายภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม 
ร้อยละและอตัราส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดมิ 
อย่างมุมานะ และกระตือรือร้น พร้อมทั้ง
แลกเปลีย่นแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. สื่อสารเกี่ยวกับระยะเวลาได้ถูกต้อง และ
แก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ อยา่งมุมานะ 
และกระตือรือร้น 

7. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจุด มุม เส้นตรง 
ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตั้งฉาก และเส้น
ขนาน โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้
ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของเส้นขนาน 
และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

8. ให้เหตุผล สรา้งข้อคาดการณ์และข้อสรุป
เกี่ยวกับสมบตัิของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และขยายแนวคิดเพื่อหาความยาวรอบ
รูปและพื้นท่ีของรูปสามเหลี่ยม รปูสี่เหลี่ยม 
และวงกลมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย 

9. ให้เหตุผลในการจำแนก อธิบายลักษณะและ
ส่วนต่าง ๆ ของแบบจำลอง และสร้าง
แบบจำลองของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม สร้างข้อคาดการณ์และ
ข้อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และหาปริมาตรและ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลีย่ม และวงกลม 
ปริมาตรและความจุของทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลาย
หรือแตกต่างจากเดิมอยา่งมุมานะ และ
กระตือรือร้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด
ร่วมกับผู้อื่น 

11. จัดการข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภมูิ
แท่ง ตาราง กราฟเส้น แผนภูมริูปวงกลม ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์
และแปลความหมายของข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

    ทางเดียว สื่อสาร แปลความหมายของข้อมูล  
     และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ตัดสินใจ หรือ 
     แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ 

๑๓.ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกลต้ัว 
     หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือ 
     ชุมชนของตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค ์

สื่อสารและใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายเหตุการณ์ 
คาดการณ์ หรือตดัสินใจอยา่งรู้เทา่ทัน 

12.ร่วมกันวางแผน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทาง
สถิติในสถานการณต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนและชุมชน อย่างมุมานะ กระตือรือร้น 
และสร้างสรรค ์

ภาษาอังกฤษ ๑. ฟัง พูดคำศัพท์ บอกความหมายวลี ภาษา  
   อังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัวและ 
   โรงเรียน โดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่าง 
    ถูกต้อง 

๒. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของ ตนเอง  
    แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั้น ๆ และ 
    ง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว 
    เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิต 
    ประจำวันและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและ 
    มั่นใจ 

๓. ฟัง พูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ จากสื่อวีดิทัศน์ 
    นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา โดยเลือกใช้คำหรือ 
    ประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ 
    เหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

๔. อ่านประโยคคำสั่ง คำแนะนำอย่างง่าย และนำไป 
   ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 

๕. อ่านนิทาน เรื่องสั้น การ์ตูน ได้อย่างถูกต้อง  และ 
    บอกความรู้สึกของตนเองจากเรื่องที่อ่านได้อย่าง 
    เหมาะสม 

๖. เขียนประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล  
   และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและ 
   เหมาะสมกับบุคคลตามกาลเทศะ 

๗. ใช้ทักษะการเขียนคำ วลี หรือประโยคอย่างง่าย  
   เพื่อแสดงความคิดหรือสะท้อนความรู้สึกได้อย่าง 
   เหมาะสม 

๘. ใช้วลี ประโยคอย่างง่ายในการสนทนา  สื่อสาร 
    ความต้องการของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด 
    ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

๙. เลือกใช้สื่อ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาษา 
   ที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 
   ของตนเองอย่างเหมาะสม 

๑. ใช้คำศัพท์พื้นฐาน วลี ประโยค  ข้อความที ่
    เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ตนเอง ครอบครัว 
    บุคคล โรงเรียน และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่าง 
    มั่นใจและถูกต้อง 
๒. ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
     ข้อมูล รวมทั้งการสื่อความหมาย ความรู้สึก  
     อารมณ์ ตอ่สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ 
     อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
๓. อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล ต่าง ๆ ที่ 
    เหมาะสมกับช่วงวัยได้อย่าง ถูกต้อง 
๔. อ่านเพื่อบอกใจความสำคัญ และรายละเอียดที ่
    เหมาะสมกับช่วงวัยได้ อย่างถูกต้อง 
๕. เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของ 
    ตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล ้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ  
    ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ 
    ปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ที่สนใจ ได้อย่าง 
    ถูกต้องเหมาะสม 
๗. สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับของ ตนเอง  
    และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใน 
    การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่าง 
    เหมาะสม 
๘. ใช้ภาษาเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
    และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๙. แสวงหาความรู้และสร้างผลงานทางภาษาอย่าง 
    สร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบที่ 
    หลากหลาย จากการฟัง ด ูหรอือ่านข้อมูล 
    เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณร์อบตัวได ้
    อย่างถูกต้อง 
๑๐. ใช้ภาษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน 
      ยอมรับ และเข้าใจความ หลากหลายทาง 
      วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

ศิลปะ ๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม ความ
ไพเราะ เกิดความประทับใจ อธิบายความคิด 
ความรูส้ึกของตน ช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการ
ถ่ายทอด และบรูณาการเช่ือมโยงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์) 

๒. สรา้งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ 
ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ 
สะท้อนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้
ตัว ในชีวิตประจำวันท่ีเช่ือมโยงกบัตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่น เป็น
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรปูแบบท่ี
หลากหลาย 

๓. ร้องเพลง หรือบรรเลงดนตรีสอดคล้องกับ
อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง ใช้รูปภาพ สัญลักษณ์
แทนเสียงหรือโนต้เพลง ในการเคาะจังหวะ ขับ
ร้อง หรือบรรเลงเพลงอย่างถูกต้อง อธิบาย
องค์ประกอบทางดนตรี เปรียบเทยีบความ
เหมือนและความแตกต่างของเสียงที่มาจาก
ธรรมชาติและเครื่องดนตรีต่าง ๆ และรูปแบบ
การเกิดเสียงแบบต่าง ๆ 

๔. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรไีทย สากล หรือ
ของท้องถิ่น ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ด้วยความ
มั่นใจ เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการเป็นผู้ดู ผู้ชม
ที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 

๕. สนุกกับการเคลื่อนไหวรา่งกาย  เพื่อแสดง
ท่าทางเลียนแบบในลักษณะตา่ง ๆ อย่างอิสระ 
สร้างสรรค์และมีสุนทรยีภาพ ใช้ภาษาท่าในการ
สื่อความหมายแทนคำพูด ทีส่ะท้อนอารมณ์ของ
ตนเอง ในรูปแบบการละเล่นพ้ืนบา้น นาฏศิลป์
ไทย หรือนาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ที่
เหมาะสมกับวัย และเล่าถึงนาฏศลิป ์
ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ 

๖. รับรู้ ช่ืนชมความงาม ความไพเราะ แสดงออก
ทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความ
ประทับใจ และนำเสนอผลงานศลิปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ แสดง
ความเห็นต่อผลงานศลิปะของตนเอง งานของ
ผู้อื่น หรืองานท่ีทำร่วมกับเพื่อน อย่าง
สร้างสรรค์ สุภาพ มเีหตผุล เปดิใจรับฟัง

๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามจากการ
สัมผสั รับรู้ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มและ
ผลงานศลิปะ อธิบายถึงแรงบันดาลใจและ
ความช่ืนชมของตนเองเกี่ยวกับผลงานศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศลิป์) มีสมาธิและมี
ความตั้งใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ 
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จินตนาการ 
สะท้อนถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้
ตัว ในชีวิตประจำวันที่เช่ือมโยงกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและท้องถิ่นด้วยการ
เช่ือมโยงส่วนประกอบทางทัศนศิลป์ จัด
องค์ประกอบทางศิลปะเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้
อย่างหลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
ใหม่ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์
ศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ขับร้องและบรรเลงได้ตามจังหวะ ทำนองเพลง
และสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้อยา่งถูกต้อง ใช้
เครื่องหมายสัญลักษณต์ัวโน้ตในการขับร้อง
และบรรเลงเพลง จำแนกและเปรยีบเทียบ
ความเหมือนและแตกต่างของแนวเพลงและ
เครื่องดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล
จากภาพและเสยีง 

๔. ขับร้อง และบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้าน วง
ดนตรไีทย วงดนตรสีากลประเภทต่าง ๆ 
ผสมผสานเป็นแนวเพลงร่วมสมัย ด้วยความ
มั่นใจ ถูกต้องตามทำนอง จังหวะ และมีความ
ไพเราะ เผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ รับ
ฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของ
ตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพและ
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และนำมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรม วันสำคัญ เทศกาลตา่ง ๆ 

๕. สืบค้น และเปรียบเทียบ ประวตัิความเป็นมา 
ความเหมือนและความแตกตา่งของนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศลิป์ประเทศเพื่อนบา้น จาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  ใช้ภาษา
ท่านาฏยศัพท์ในการสื่อความหมาย แสดง
นาฏศิลปไ์ทย นาฏศลิป์พ้ืนบ้าน หรือนาฏศลิป์
ร่วมสมัยใน รูปแบบตา่ง ๆทั้งเดี่ยวและกลุม่ 
อย่างมั่นใจและงดงาม สะท้อนอารมณ์ของ
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

ความเห็น ของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงผลงาน
ของตนให้สมบูรณ ์

๗. เช่ือมโยง ผลงานศิลปะ (ทัศนศลิป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อ
แสดงความงามได้อย่างอิสระ ร่วมสร้างสรรค์ 
ประยุกต์งานศลิปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันวันสำคัญ หรือ
เทศกาลต่าง ๆ 

ตนเอง และสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวใน
รูปแบบการแสดงต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับ
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ 
เหมาะสมกับวัย  

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงามด้วย
หลักการทางองค์ประกอบศลิป์ แสดงอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) ด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์ วิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ ท้ัง
ของตนเองของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง 
ปรับปรุงผลงานของตนให้สมบรูณ ์

๗. เช่ือมโยงผลงานศลิปะ (ทัศนศลิป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวันเป็น
สื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ 
โดยประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว ชุมชน ท้องถิ่น  

สุขศึกษาและ     
พลศึกษา 

1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบญัญตัิแห่งชาติ ดูแล
สุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวัน กิน 
นอน พักผ่อน เล่น และกิจกรรมนนัทนาการที่
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ และ
สังคมอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัย ด้วย
ความเข้าใจ ถึงผลดีต่อสุขภาพกายและจิต ดู ฟัง 
อ่าน และแลกเปลี่ยนข้อมลูดา้นสขุภาพท่ี
เหมาะสมกับวัย เพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างปลอดภัย และเสรมิสร้างนิสยัเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ       

2. รับรู้และหลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ใน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบตัิตนตามคำแนะนำ 
และขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจ
อย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บปว่ย บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ เหตรุ้าย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่
เป็นอันตรายต่อตนเอง  

๓. สังเกตสิ่งแวดล้อมและข้อมูลขา่วสารรอบตัว 
ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมตามวัย และสุขภาพรายบุคคล  

4.  มีสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมทางกาย 
เคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนได้สมัพนัธ์กัน มีทักษะ

๑. ดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพของตนเองให้
ทำงานตามปกติ  โดยวิเคราะห์เหตุและผลของ
การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การ
เคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่น
กีฬา การพักผ่อนและการนอนหลบัท่ีส่งผลต่อ
การมีสุขภาพดีและการเจรญิเติบโต รับรู้และ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อโฆษณา ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้อย่างมีเหตุผล  

๒. ดูแลสุขภาพทางเพศตามช่วงวัย ป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศและไม่
แสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศผูอ้ื่น ทัง้กาย
และวาจา ด้วยความเข้าใจในผลเสยีหรือ
อันตรายที่เกดิจากพฤติกรรมเสี่ยงอันอาจ
นำไปสู่ปญัหาทางเพศและผลกระทบอื่น ๆ ที่
ตามมา รู้ทันสื่อ และระวังอันตรายจากบุคคลที่
รู้จักผ่านทางออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วง
ละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก และการใช้
ความรุนแรงทางออนไลน์ โดยหาทางออกได้
อย่างเหมาะสม ปรึกษาและขอความช่วยเหลือ
จากผู้ใหญ่ทีไ่ว้ใจหรือหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง และ
หลากหลายรูปแบบท้ังมีอุปกรณ์และไม่มี
อุปกรณ์ ด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความ
แม่นยำในบริบทท่ีเหมาะสมอย่างมีสติ โดย
คำนึงถึงความปลอดภยัของตนเองและผู้อื่น   

5.  เล่นเกม เล่นการละเล่นพ้ืนเมอืง ออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬา อย่างสมำ่เสมอจนเปน็นิสัยด้วย
ความสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รบัรู้และปฏิบัติ
ตามกฎกติกา มารยาท ข้อตกลงรว่มกันและ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพื้นท่ีปลอดภัยในการ
ทำกิจกรรมทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม  

6.  สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ 
ความรูส้ึก ความสามารถ จดุเด่น จุดด้อย และ
ข้อจำกัดของตนเองในการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันท้ังส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจ
และความภาคภูมิใจ  

7.  สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเอง
และบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้
และหลีกเลีย่งภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจ หาทางออก
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทีไ่ม่เป็นการทำ
ร้ายหรือใช้ความรุนแรง ขอความช่วยเหลือ 
คำปรึกษา คำแนะนำ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
หรือผู้ใหญ่ทีไ่ว้วางใจ 

8.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อนอย่างมีความสุข และมีการสือ่สารให้เกดิ
สัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น  

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธอย่างรู้ทันสถานการณ์ที่
ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม   

3. หลีกเลี่ยงบุคคล สถานการณ์ สถานท่ี 
สภาพแวดล้อม ท่ีจะนำไปสู่การเกีย่วข้องกับ
บุหรี่ สุรา สารเสพติด  
การติดเกมและการพนัน โดยเข้าใจผลเสียทีม่ี
ต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตลอดจนชักชวนให้ผู้อืน่หลีกเลี่ยง
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อืน่ 

4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคและอบุัติเหตุที่พบ
บ่อยในชีวิตประจำวัน แจ้งผู้ใหญ่เพื่อขอความ
ช่วยเหลือบอกปัญหาสุขภาพของตนเอง ใช้ยา
ตามแนะนำของแพทย์ ให้การปฐมพยาบาลได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม และแสดง
พฤติกรรมทีร่ับผดิชอบต่อสุขภาพของตนเอง
และส่วนรวมโดย รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการป้องกันโรค การใช้ยาและ
การปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพที่ด ี

5. เคลื่อนไหวรา่งกายแบบผสมผสานและมี
กิจกรรมทางกายด้วยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 
ทั้งแบบอยู่กับท่ีแบบเคลื่อนที่ และแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ ผ่านการฝึกทักษะการ
เคลื่อนไหวเรื่องการรับแรง การใช้แรง ความ
สมดลุของร่างกายอย่างมสีติ สม่ำเสมอ และ
คำนึงถึงความปลอดภยัของตนเองและผู้อื่น
โดยเห็นคุณคา่ของการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายอย่างต่อเนื่อง  

6. ออกกำลังกาย เล่นเกม เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทมี ท่ีตนเองชอบและ
มีความสามารถ โดยเห็นประโยชนท์ี่เกิดกับ
ตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัตเิปน็ประจำ เป็น
ทั้งผู้เล่นและผูด้ำเนินการได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การเล่นเกมและกีฬา มีความสามคัคี มีน้ำใจ
นักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง 
วิเคราะห์ทักษะการเล่น จุดแข็ง กลวิธีการเล่น
ของทีมเพื่อปรับปรุงทีมให้ประสบความสำเร็จ 

7.  มีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น 
โดยรู้ขดีจำกัดด้านอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเอง รู้สาเหตุของความเครียด นำไปสู่การ
ควบคุมตนเองให้แสดงอารมณ์และความรู้สึกใน
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

สถานการณ์ต่าง ๆ และการบรรเทาความเครยีด
อย่างเหมาะสมและเข้าใจผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น  

8. สรา้งและรักษาสมัพันธภาพที่ดกีับครอบครัว 
    เพื่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต 
    ประจำวัน แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความ 
    รุนแรง ยอมรับความแตกต่างระหว่างของ 
    บุคคล 

สังคมศึกษา ๑. มีศรัทธา เคารพ และตระหนักรู้ในพระคณุของ 
   พระรัตนตรัยหรือศาสดาในศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ 
    หมั่นฝึกตนตามหลักเบญจศลี เบญจธรรม หรือ 
    หลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ สามารถ 
    จัดการตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมยุคปกต ิ
    ใหม่อย่างมีสติ สมาธิและปญัญาที่ก่อให้เกิดการ 
    คิดขั้นสูง 
๒. สามารถสื่อสารด้วยท่าทีที่สภุาพ มีสติ เคารพพ่อ

แม่ ครู หรือผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างกันอยู่ร่วมกันอยา่งเป็นมิตรใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในฐานะเป็น
พลเมืองไทย ใช้สอยธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมอย่าง
รู้คุณคา่เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน และ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทัน
และพอเพียง          

๓. ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวในการระบุสาเหตุและ
วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การแยกแยะ
ความต้องการและความจำเป็น วางแผนการใช้
จ่าย และออมเงินอย่างเหมาะสมและมีวินัย เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบด้วยกันในการลด
ค่าใช้จ่าย  

๔. ระมัดระวังในการใช้ของส่วนรวมและทรัพยากร
ในการทำงาน การทำกิจกรรม การทำกิจวัตร
ประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่า และพอเพียง 
ด้วยความตระหนักถึงผลของการใช้ทรัพยากร
ที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรยีน  

๕. นำเสนอเรื่องราวของตนเอง บคุคล วัตถุ และ
สถานท่ีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติ
กับชุมชนและท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา 
และวิถีชีวิต ลำดับเวลาและเหตุการณส์ำคัญ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน 
และอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี

1. มีสติ สมาธิ ในการศึกษาและทำกิจวัตร
ประจำวัน จัดการอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองโดยการพัฒนากาย วาจา ใจ ตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตามหลักกุศล
กรรมบถ ๑๐ หรือหลักปฏิบตัิตามคำสอนใน
ศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ  

2. สามารถใช้ปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลและ
แก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง หมู่คณะ และ
สังคม ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ใช้หลักสันติวิธีในการสื่อสารการทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก บนพ้ืนฐานของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนบัถือ 
รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีใหเ้กดิประโยชน์
และมีคณุค่าต่อการเรียนรูแ้ละการดำเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 

3. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
อย่างเหมาะสมและมีวินยั ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว  ตัดสินใจบรโิภคอย่างรูท้ันโฆษณา 
สื่อและสารสนเทศของสินคา้และบริการ 
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลขา่วสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิต ประจำวันและ
กฎหมายคุม้ครองสิทธิผู้บรโิภค วางแผนการ
ออมเงินของตนเองอย่างมีเป้าหมาย 

4. จัดลำดับความสำคัญเพื่อตดัสนิใจเลือกใช้
ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน หาทางออก
ร่วมกันกับผูเ้กี่ยวข้องในการตัดสินใจกำหนด
เป้าหมายและการปฏิบตัิเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรของครอบครัวและโรงเรยีนอย่าง 
ประหยดั คุ้มค่า และพอเพียง ด้วยความ
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

ชีวิตของตนและคนในชุมชน โดยแสดง
หลักฐาน และแหล่งข้อมลูที่เกี่ยวข้องด้วยภาพ
และภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน จาก
การสอบถาม ค้นหาคำตอบอย่างเป็นข้ันตอน 
และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึง
ความตระหนักของผลการกระทำในอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและผลของการกระทำในปัจจุบันท่ีมี
ผลต่ออนาคต ด้วยความรูส้ึกถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัว โรงเรยีน และชุมชน 

๖. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะและทิศทาง
ของสิ่งต่างๆและสถานท่ี โดยประยุกต์ใช้แผนที่ 
แผนผังรูปถ่าย เพื่อการวางแผนการทำงาน 
การใช้ชีวิต และการร่วมจัดระเบียบและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน ห้องเรียน โรงเรียน 
และชุมชน ด้วยความตระหนักในเหตุและผล
ของการกระทำของตนเองและคนในชุมชนที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ 

๗. ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี ยอมรับข้อตกลง 
กฎ กติกาท่ีสรา้งร่วมกัน แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นอย่างมเีหตผุล ร่วมตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณต์่าง 
ๆ โดยเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวมด้วยความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ครอบครัว ช้ันเรียน และโรงเรยีน  

๘. ปฏิบัตตินบนพ้ืนฐานสิทธิของตน ไม่ละเมดิสิทธิ
ของผู้อื่น ปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตนถูกรงัแกหรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท้ังร่างกาย จติใจ 
ทรัพย์สินและแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง แสดง
พฤติกรรมเชิงบวกทั้งทางกายและวาจาเมื่อ
ร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับผู้อื่น ที่แสดงถึงการ
ยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ และ
การเหมารวม รวมทั้งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน 
(Bullying) ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของ
ตน ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน   

๙.  เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณแีละวัฒนธรรม
ของชุมชนอย่างเห็นคุณค่าและไมก่่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มี
ต่อตนเอง และส่วนรวม 

5. สืบค้นคำตอบของเรื่องราว ประวัติความเป็นมา 
วิถีชีวิตและบุคคล จับประเด็นสำคญั ลำดับ
เหตุการณ์ที่แสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
และความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของ
จังหวัด ภูมิภาคที่ตนอาศัยอยู่ และประเทศ 
นำเสนอเรื่องราวท่ีสืบค้นโดยแสดงข้อมูลและ
แหล่งหลักฐานที่เกีย่วข้องด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
อย่างเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย แสดงถงึความ
ตระหนักของผลการกระทำในอดตีที่มีต่อ
ปัจจุบัน ผลของการกระทำในปัจจบุันท่ีมีผลต่อ
อนาคต และการเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละ
ท้องถิ่นของไทย ตลอดจนปฏิบัตตินได้อย่าง
ถูกต้องแสดงถึงการเคารพสถาบันหลัก และ
สัญลักษณ์ของชาติไทย   

6. วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจากการอ่านเรือ่ง ดูภาพ 
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล และ
สื่อสารในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ประเทศเพื่อนบ้าน 

7. ตั้งคำถาม สืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมลูวิถี
การดำเนินชีวิตที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ติดตาม คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติในจังหวัด ภมูิภาคทีต่นอาศัยอยู่ และ
ประเทศไทย ด้วยการใช้แผนที่ รูปถ่าย 
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเข้า
ร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการ
ป้องกัน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับมือกับ
ภัยพิบัติในชุมชนโดยร่วมกันกำหนดแนวทาง 
วางแผนขัน้ตอนการทำงาน บอกเหตุผลที่เลือก
แนวทางนั้น และอธิบายผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น ท่ีแสดงถึงความ
เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการ
ดำเนินชีวิต 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

๑๐. ปฏิบัติตนได้อยา่งถูกต้องที่แสดงถึงการเคารพ
สถาบันหลักและสัญลักษณ์ของชาติไทย และ
ร่วมกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตาม
กำลังของตนภายใต้การดูแลและคำแนะนำ 

๑๑. เลือกและจัดการเวลาในการใช้สื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทลัอย่างรูเ้ท่าทัน โดยรับผดิชอบต่อผล
ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น  

๑๒. ตัดสินใจทีจ่ะเช่ือหรือปฏิบัติ โดยเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และโทษของสื่อ 
สารสนเทศ ดิจิทลัสร้างและส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

8. ปฏิบัตตินอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี 
ระเบียบ กฎ กติกา และวิถีวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม ช่ืนชมการทำความดีของบุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปกป้องสิทธิ
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในความ
หลากหลายของบุคคล ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทาง
ร่างกาย วาจา และความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social bullying)  ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปันสิ่งของต่าง 
ๆ ของตนให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม โดยไม่
สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อืน่ และ
ส่วนรวม 

9. ติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ข่าวสาร เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคม เพื่อรับมือ ป้องกันและแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต และร่วมกันหาทางออกกับผูเ้กี่ยวข้อง
ในการแก้ปญัหาหรือความขดัแย้ง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการตามวิถี
ประชาธปิไตย วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้
และยอมรับผลจากการตดัสนิใจร่วมกัน  รวมทั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครดว้ยความรูส้ึก
ว่าเป็นสมาชิกของชุมชน ตามกำลงัของตน  

10. รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ เวลา ความ
ต้องการในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั
อย่างเหมาะสม ประเมินความน่าเช่ือถือและ
ผลกระทบจากการใช้สื่อสารสนเทศ สร้างและ
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศอย่างมมีารยาท  
เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติผู้อื่นและรบัผิดชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

วิทยาศาสตร์และ
ระบบธรรมชาติ 

๑. วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดินและ 
    น้ำของตนเองและครอบครัวทีส่่งผลทั้งในแง่บวก 
    และแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น บอกแนวการ 
    ปฏิบัติตนในการใช้ประโยชน์จากดินและนำ้ใน 
    การทำกิจวัตรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและม ี
    เหตุผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  
    สมบัติ และประโยชน์ของดิน  และน้ำจากการ 
    สังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย เลือกใช้สื่อใน 

๑. วิเคราะห์และระบุลักษณะที่มีการ เปลีย่นแปลง 
    ทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิต  
    ประจำวัน อธิบายการทำงานของอวัยวะใน 
    ระบบย่อยอาหาร และความสมัพันธ์ระหว่าง 
    กระบวนการย่อยอาหารกับการเปลีย่นแปลง 
    ทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายจากหลักฐานท่ี 
    รวบรวมได้อย่างกระตือรือร้น และทำงาน 
    ร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าท่ี กำหนด 
    เป้าหมายจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และ    
    ปฏิบัติงานจนสำเร็จ   
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

    การนำเสนอการดูแลรักษาดินและน้ำให้เข้าใจ 
    ง่ายและเหมาะสม 
๒. ฟัง อ่าน บันทึกรายละเอียดอยา่งตรง ไป 
    ตรงมาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำ 
    เทคโนโลยีต่าง ๆ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ 
    เทคโนโลยีต่าง ๆ ของตนเองทีส่่งผลต่อการใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีเหตผุล  แสดงความ 
    ตระหนักโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหา 
    แนวทางและเขียนลำดับขั้นตอนในการลดการใช้ 
    เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพ่ือลดการใช้ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติตาม 
   แนวทางตามที่เสนอไว้   
๓. ตัดสินใจร่วมกันและปฏิบัตติามบทบาท  หน้าท่ี 
    ที่ได้รับมอบหมายในการออกแบบ  การบันทึก 
    ข้อมูล เลือกใช้เครื่องมืออย่างง่ายและลงข้อสรุป 
    เกี่ยวกับสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจรญิเติบโตและการ 
    ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ และวัฏจักรชีวิตของ 
    พืชดอกและสัตว์ในท้องถิ่น และแสดงความ 
    คิดเห็นอย่างมีเหตผุลเกี่ยวกับความเหมาะสม 
    ของสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของพืชและ 
    สัตว์จากหลักฐานที่รวบรวมได้ เลือกรูปแบบการ 
    นำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมลูหรือให้น่าสนใจ 
    และนำเสนอด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง 
    ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
    และสัตว์โดยบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว ์
    ให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพ  
    แวดล้อมท่ีเหมาะสม 
๔. ร่วมกันค้นหาสิ่งเจือปนท่ีพบในอากาศ  น้ำ และ 
    ดิน จากการสังเกตและใช้เครื่องมืออย่างง่าย  
    และร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลเพื่อ 
    ระบุสาเหตุที่ทำให้อากาศ น้ำ และดิน เกดิ 
    การปนเปื้อนและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ 
    ตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอ้มจากหลักฐานท่ี 
    รวบรวมได้ รับผิดชอบตามหนา้ที่ท่ีได้รับ 
    มอบหมายในการรวบรวมข้อมลูเพื่อหาวิธีการ 
    ลดขยะและสิ่งเจือปน  แสดงความตระหนักโดย 
    นำเสนอแนวทางการลดปญัหาขยะและสิ่ง   

๒. สังเกต ทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง การ 
    เคลื่อนที่ของเสียง เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง  
    เสียงค่อย และวิเคราะหส์าเหตทุี่ทำให้เกิด 
    มลพิษทางเสียงโดยประเมินความน่าเช่ือถือ 
    และความสมเหตสุมผลของหลกัฐาน ไม ่
    ประพฤติตนเป็นสาเหตุที่ทำใหเ้กิดมลพิษทาง 
    เสียง และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให ้
    ปลอดภัยจากมลพิษทางเสียงเพื่อให้มีสุขภาพ 
    กาย  และจิตที่ดีด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
๓. ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการรบัฟัง แลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และทำงานอย่างเป็นขั้นตอนใน 
    การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการ 
    เกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง ฝน หิมะ 
    และลูกเห็บโดยอาศยัความรูเ้กีย่วกับสถานะ  
    และการเปลี่ยนสถานะของสสารและจากข้อมูล 
    ที่รวบรวมได้  
๔. วิเคราะห์แบบจำลองวัฏจักรนำ้ร่วมกับข้อมูล 
    ปริมาณน้ำบนโลก เพื่อเปรยีบเทียบปริมาณน้ำ 
    จืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้เทียบกับปริมาณน้ำ 
    ทั้งหมดบนโลก ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ 
    เครื่องมือดิจิทัลในการจดัการและนำเสนอ 
    ข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการ 
    ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้น้ำของคนในบ้าน 
    หรือในโรงเรียน วิเคราะห์ จดัลำดับสาเหต ุ
    ของปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข 
    ปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำใน 
    ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้ 
    อย่างไม่ขาดแคลน 

๕. สร้างคำอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
   กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่ีอยู่ในเรื่องการ 
   ปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของ 
   สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบั 
   สิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานและ 
   การเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยแบ่งบทบาท 
   หน้าท่ีในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล 
   ที่เหมาะสม จดัการข้อมลู และเลือก 
   รูปแบบการนำเสนอข้อมูลใหผู้้อื่นเข้าใจ 
   ได้ง่าย และสอดคล้องกับจุดประสงค ์
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

    เจือปนท่ีพบในดิน น้ำ และอากาศที่ส่งผล 
    กระทบต่อตนเอง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
๕. ตั้งคำถามและสร้างคำอธิบายการเกิด 
    ปรากฏการณ์กลางวัน กลางคนื การขึ้นและตก 
    ของดวงอาทิตย์ และการกำหนดทิศ โดยร่วมกัน 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเช่ือมโยงสิ่งท่ีได ้
    จากการสังเกตจากแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมลู 
    และลงข้อสรุป ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ 
    กำหนดทิศในการกำหนดตำแหน่งหรือทิศทาง 
    ของสถานที่ต่าง ๆ 
๖. รับผิดชอบตามหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมาย ในการ 
    รวบรวมหลักฐานตา่ง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้าง 
    คำอธิบายการเกิดลมนำเสนอเกี่ยวกับผลของลม 
    ต่อสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที ่
    รวบรวมได้ โดยมีการเลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร 
    ให้เหมาะสมกับบคุคล 
๗. วางแผนการปฏิบัตตินที่เป็นไปได้จริง เพื่อให้มี 
    ความปลอดภัยจากวาตภยัและอุทกภัย โดย 
    อาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
๘. สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแรง ผลของแรงท่ีม ี
    ต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแมเ่หลก็ท่ีสังเกตได้จาก 
    การทำกิจกรรมหรือพบในสถานการณต์่าง ๆ ใน 
    ชีวิตประจำวันผ่านสื่อและภาษาที่เหมาะสม 
    เข้าใจง่าย เลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับวัตถุประสงค ์
    การใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุอย่าง 
    มีเหตุผล และมีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่น 
    และรับผดิชอบตามหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายใน 
    การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและสมบัติของ 
    วัสดุเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างของเล่นของใช้อย่าง 
   ง่าย 
๙. แก้ปัญหาอยา่งง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิต  
   ประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ 
   หรือวิธีแก้ปัญหา ระบุเหตผุลทีน่ำไปสู่คำตอบ 
    มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ 
๑๐. ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลหรือแหล่งเรียนรู้ในการ 
     สืบค้นข้อมูล สรุปความเข้าใจจากข้อมูล และ 
     ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่าง 
     เหมาะสมและปลอดภยั 

   รับรู้ความสำคัญของความสัมพนัธ์ของ 
   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยบอกแนว 
   ทางการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมเีหตุผล 
   และปฏิบัตตินเพื่อให้การถ่ายทอด 
   พลังงาน การดำรงชีวิต และความ 
   หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นไป 
   ตามธรรมชาต ิ

๖. อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
    และการเกิดเงา คาดการณ์การมองเห็น 
   ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรปูร่างของ 
   ดวงจันทร์บนท้องฟ้า พยายามหาสาเหตุและ 
   อธิบายการเกิดปรากฏการณ์อุปราคาได้อย่าง 
    สมเหตุสมผล โดยอาศัยความรูเ้รื่องแสงกับการ 
    มองเห็น การเกิดเงาร่วมกับการสังเกตและการ 
    สร้างแบบจำลอง สื่อสารความรู้และแลก  
    เปลี่ยนความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของความ 
    เข้าใจอย่างมีเหตุผลและตระหนักถึงความ 
    แตกต่างในด้านความเชื่อและวฒันธรรมของคน 
    ในสังคม นำเสนอโดยเลือกใช้สือ่และวิธีการ 
    ที่เหมาะสม 
๗. วิเคราะห์ความสมเหตสุมผลของดาวต่าง ๆ ใน 
    ระบบสุริยะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจาก 
    การสังเกตแบบจำลองระบบสุรยิะและรวบรวม 
    ข้อมูล และนำเสนอโดยใช้แบบจำลองหรือใน 
    รูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อนำไปสูค่วามตระหนักว่า 
    โลกเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่เหมาะสม 
    กับการดำรงชีวิต 

๘. สรา้งคำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ เรือน 
    กระจก โดยอาศัยหลักฐานและการเช่ือมโยง 
    ความรู้จากการสังเกตจากแบบจำลอง และจาก 
    ข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอประโยชน์และ 
    ผลกระทบของปรากฏการณ์เรอืนกระจกต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๙. วิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
     ตนเองและสมาชิกในครอบครวัท่ีก่อให้เกิด 
     แก๊สเรือนกระจกด้วยเหตุและ ผล แสดงความ 
     คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ 
     ผู้อื่นในการเสนอแนวทางในการลดกจิกรรมที ่
    ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและนำเสนอ  หรือ 
    สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจและ 
    เหมาะสม และมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อ 
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๑๑. สร้างของเล่นหรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตาม 
      ความสนใจโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม เลือก 
      และใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตาม 
      หน้าท่ีใช้สอยได้อย่างปลอดภยั 

    เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ 
    สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ตั้งคำถามและสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การ 
      ทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่ม ี
      ต่อวัตถุ สังเกตและอธิบายเกีย่วกับผลของแรง 
      โน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
    โน้มถ่วง มวล และน้ำหนักของวัตถุ และ 
     การวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องช่ังสปริง  
     ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงเสยีดทาน แรงโน้ม 
     ถ่วง มวล และน้ำหนัก ในการแก้ปัญหาหรือ 
     อธิบายสถานการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที ่
     เกี่ยวข้อง และนำเสนอผ่านสือ่หรือวิธีการที่ 
     เหมาะสม 

๑๑.ร่วมกันทำงานเป็นทีมอยา่งกระตือรือร้นในการ 
    สร้างเครื่องมือหรือเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค ์
      เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความ 
      ต้องการ โดยเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจร  
      ไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ 
      อนุกรม การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
      และแบบขนาน  สมบัติการนำไฟฟ้า สมบตั ิ
      การนำความร้อน และสมบัตดิ้านความแข็ง 
      ของวัสดุ ประเมินตนเองในดา้นผลงานและ 
      การทำงานในบทบาทการเป็นสมาชิกของทีม 

การจัดการใน
ครัวเรือนและ
สถาน
ประกอบการ 

 

- 
๑. ดูแลบ้านและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน

รวมถึงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยความ
รับผิดชอบ  กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน นำไปสู่การวางแผนและลงมือทำงาน
อย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงเหตุและผลของวิธี
ทำงานแบบต่าง ๆ ใช้ทรัพยากร พลังงานและ
เทคโนโลยี อย่างรู้คณุค่า พอเพียง เหมาะสม
กับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์และ
คำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและส่วนรวมโดย
คำนึงถึงความปลอดภยัและการ อยู่ร่วมกัน
ด้วยดีเป็นหลัก 

2. ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างงานท่ีแปลก
ใหม่หรือต่อยอดจากของเดมิด้วยตนเอง หรือ
ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นตามหน้าที่และบทบาทที่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยกำหนดเป้าหมายที่
เป็นไปได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวาง
แผนการทำงานท่ีคำนึงถึงความปลอดภยัเป็น
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ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

หลัก ลงมือทำตามแผนโดยใช้ทรัพยากร 
พลังงานและเทคโนโลยีอย่างรู้คณุค่าและ
พอเพียง ตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงการ
ทำงานให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ดว้ยความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมัน่ ซื่อสัตย์ ประณตี 
กล้าแสดงความคิดเห็น ของตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจและยอมรบัความ 
สามารถของสมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน ร่วมกัน
แก้ไขความขัดแย้ง  มีทักษะทางสงัคม ในการ
ทำงาน 

3. ค้นหาแนวทางและโอกาสในการจัดจำหนา่ย 
สร้างรายได้ตามความสนใจของตนเอง และมี
เจตคติทีด่ีต่อการประกอบอาชีพสจุริต โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานของการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดตีามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผนการผลิต การ
พัฒนาสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง หรือร่วมกับครอบครัวและผู้อื่น 

เทคโนโลยีดิจิทัล - ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปญัหาในชีวิต  
    ประจำวันหรือสถานการณจ์ำลอง หาวิธีการ 
    แก้ปัญหาที่หลากหลายที่เป็นไปได้ แสดงวิธีการ 
    แก้ปัญหาโดยวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของเหตุ 
    และผล ด้วยข้อความหรือแผนภาพ  อธิบาย 
    เหตุผลของการตัดสินใจหรือการลงข้อสรุป  ม ี
    ความพยายามและกระตือรือรน้ในการ 
    แก้ปัญหาอย่างอย่างมุ่งมั่นไม่ยอ่ท้อ 
๒. วิเคราะห์ปัจจยัในสถานการณ์ วางแผน 
    ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 
    อย่างสร้างสรรค์ ตรวจหาข้อผดิพลาดของ 
    โปรแกรม เรยีนรู้จากความผดิพลาด  สะท้อน 
    การทำงานของตนเอง ร่วมกันทำงานเป็นทีม 
    เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ให้ดขีึ้น 

๓. ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการออกแบบการบันทึก 
    ข้อมูล  รวบรวมข้อมลูที่สอดคลอ้งกับวิธีการ 
    จัดเก็บ จัดเตรียมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
    และลงข้อสรุป เพื่อการแกป้ัญหาหรือตดัสิน 
    ใจ นำเสนอข้อมูลโดยเลือกใช้วธิีการสื่อสารที ่
    เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าและข้อจำกัดของ 
    ข้อมูล 

๔. ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ      
    สื่อสาร เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมี 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 

    ประสิทธิภาพ รับฟังอ่านเรื่อง หรือดูภาพที ่
    เกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างมสีติ จับประเด็น 
    สำคัญทั้งเชงิบวกและลบ ไม่ตดัสินผู้อื่นโดยใช้ 
    อคต ิประเมินความนา่เชื่อถือของข้อมูลและ 
    แหล่งข้อมูล เคารพในความคดิเห็นที่  
    หลากหลาย มมีารยาทและจรยิธรรมในการ 
    สื่อสาร และปกป้องตนเองจากการระรานทาง 
    ไซเบอร์ รักษาอัตลักษณ์และรอ่งรอยทางดิจิทัล 
    อย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

๕. พัฒนาช้ินงานเพื่อแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
    และนำไปใช้จริง โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมใน 
    การวิเคราะห์และรวบรวมปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ 
    สถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  
    เลือกใช้เทคโนโลยีโดยตอบสนองความต้องการ 
    หรือสภาพ ปัญหาในบรบิทได้อย่างคุ้มค่า 
    ตรวจสอบผลและปรับปรุงแก้ไข   สะท้อนผลที ่
    มีต่อตนเองและผู้อื่นหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
   โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ โดยดำเนินงานควบคู่กัน
ระหว่างการเรียน การสอนและการประเมินการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการการประเมินการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรู้ ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) ที่นำไปสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ (Learning) หรือการเรียนการสอน (Instruction) และการประเมินการเรียนรู้  
(Assessment)  
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช.... เป็นหลักสูตรที่ใช้สมรรถนะเป็นองค์ประกอบหลักในการกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การนำสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณา
สมรรถนะหลักที ่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู ้เรียน และวิ เคราะห์สมรรถนะเฉพาะของศาสตร์เพื ่อนำมา
ผสมผสานกับสมรรถนะหลัก แล้วกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ      การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น การ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียน
บรรลุ ทั้งสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนรู้นั้นผู้สอนต้องออกแบบกระบวนการ
ที่ช่วยปลูกฝัง เสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้ เน้นที่การนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน                  
การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ผู้สอนต้องบูรณาการความรู้สหวิทยาการ (Multidisciplinary) และจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ความสำคัญกับผู ้เรียน ผู ้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อนำมาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด ลงมือทำ สะท้อนคิด เน้นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน  
   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ....              
ยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด ความชอบและศักยภาพในรูปแบบ 
ของตนเอง การจัดการเรียนรู้จึงต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนค้นหาตัวเองเพ่ือเลือก
เส้นทางการเร ียนรู ้ (Learning Pathways)  ตอบสนองความแตกต่างของผู ้ เร ียน (Different Instruction)  
มีความยืดหยุ ่นเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ( Individual Support) คำนึงถึงจังหวะ 
ในการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน (Self-Pacing) สอดคล้องกับบริบทของผู ้เร ียน ชุมชนแวดล้อม และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
    การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ต้องผสานกันไปกับการประเมิน โดยมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคล 
ว่ามีความสามารถ ความสนใจสิ่งใด เพื่อนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนแต่ละบุคคล ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินตนเองและผู้อื ่นประ เมิน  
ทั้งในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมและหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตน 
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการบนเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในระยะเวลา 
ที่แตกต่างกันตามความจำเป็นของแต่ละคน เพื่อเอื้อให้ผู ้เรี ยนได้พัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น  
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   ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องเชื่อมโยงกับความเป็นจริง มีความร่วมสมัย 
หลากหลาย ยืดหยุ่น และอิงบริบทของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ์
จริง หรือเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ อาจหมายรวมถึงการรวบรวม 
แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  
   การเลือกใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคล สอดคล้องกับจังหวะการเรียนรู้ 
และเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนควรเป็นไปเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเอื้อให้ผู้สอนสามารถใช้สื่อ 
ในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่สมรรถนะขั้นถัดไป และแตกต่างไป 
ตามความจำเป็นแต่ละคน 
 
แนวทางการประเมินการเรียนรู้ 
   การประเมินการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตั้งอยู่บนหลักการที่สำคัญว่า การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความเกี ่ยวข้องเชื่อมโยง  
และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ การประเมินเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นบวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึง 
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ ประเมิน
ความก้าวหน้าตามอัตราตนเองเมื่อผู้เรียนพร้อม ผู้เรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของ
ตนเองที ่ชัดเจนเพื ่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ ผู ้เรียนสามารถเลื ่อนระดับการพัฒนาได้ 
(Advancement) หากแสดงถึงหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ (Mastery) 
ของผู้เรียน หากไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพ่ือพัฒนาสู่ระดับสมรรถนะขั้นถัดไป 
   การประเมินบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการประเมินเน้นการรวบรวมหลักฐาน 
การเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งในด้านสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการทั้งการประเมินเพ่ือพัฒนา 
และการประเมินเพื่อสรุปผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัยและความต้องการจำเป็นของผู้เรียน 
และธรรมชาติของศาสตร์  
   การประเมินเพื ่อพัฒนาเป็นจุดเน้นหลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีบทบาทสำคัญ 
ในการขับเคลื ่อนการเรียนรู ้ของผู ้เรียน โดยเฉพาะในระหว่างการจัดการเรียนรู ้ การประเมินเพื ่อพัฒนา 
ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเฉพาะซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ และสมรรถนะหลัก  
ซึ่งเน้นกระบวนการผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมิน 
เพื่อพัฒนาควรดำเนินการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ซึ่งเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมและชี้แนะการเรียนรู้ในลำดับต่อไป  
และวางแผนเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ในอนาคต ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพ่ือน  
เพื่อพัฒนาทักษะในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ รวมทั้ง  
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจและกำกับการเรียนรู้ของตนเอง  
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   การประเมินเพื ่อสรุปผลเป็นการพิจารณาสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลักเพื ่อทำการ
ตัดสินใจในหลายลักษณะ ทั้งการตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น และการจบการศึกษา การประเมินสรุปผล
พิจารณาหลักฐานการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ การประเมินสรุปผลสมรรถนะเฉพาะประเมินผ่านผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อผู้เรียนพร้อม หรือเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ส่วนการประเมินสมรรถนะหลักประเมินเมื่อจบปีการศึกษา  
เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตลอดแนว 
การตัดสินผลการเรียน 
   การตัดสินผลการเรียน ดำเนินการใน ๒ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑ ตัดสินผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยกำหนดเป็นระดับผลการเรียนซึ่งสะท้อน
ถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ดังนี้ 
  

ระดับการพัฒนา คำบรรยายระดับ 

A ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ดีมาก 
B ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ด ี

C ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ พอใช้ 
D ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ปรับปรุง 

 

   โดยมีเกณฑ์ความคาดหวัง  นักเรียนต้องมีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ C (พอใช้) 
ขึ้นไป จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์ 
  ส่วนที่ ๒ ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามระดับความสามารถที่ส่วนกลาง
กำหนด ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ดังนี้ 
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๑ เริ่มต้น  รู้จักตนเอง 
(Knowing Self) 
ทางด้านกายภาพ 
ความชอบ ความ
สนใจ จัดการ
ชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และ
ความรู้สึกพื้นฐาน 
ปฏิบัติตนตาม
บรรทัดฐานทาง
สังคมภายใต้การ
ดูแลของผู้อื่น 

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจาก
การสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน 
สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน 
รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร สรุป
ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและ
เสนอความคิดได้อย่างอิสระ ตลอดจน
สามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัย
ต้นแบบ 

ใช้ประสาทสัมผัสในการ
รับและส่งสารอย่างตั้งใจ 
เข้าใจความแตกต่างทาง
กายภาพที่มีผลต่อการ
สื่อสาร  
ใช้ส่ือ ภาพ เสียง คำพูด 
ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว 
และผลงานอย่างง่าย ๆ ใน
การสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมา 

รับรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง  มุ่งมั่น
ทำงานและทำ
กิจกรรมของตนเอง
และร่วมกับผูอ้ื่นได้
สำเร็จตามข้อตกลง 
กฎ กติกา และ
แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามคำชี้แนะ 

เข้าใจผลกระทบของการ
กระทำอะไรที่ตามใจตนเอง 
รับผิดชอบและปฏบิัติตนตาม
คำแนะนำอย่างเหมาะสม มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ปัญหาในชั้นเรียน 

ช่างสงสัย มีจินตนาการ สังเกต 
ซักถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
กระตือรือร้น บอกข้อเท็จจริง ลง
ความเห็น จากการสังเกต จำแนก 
ความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และ
อธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกจิกรรม 
กิจวัตรต่าง ๆ และแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ/ หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีส่วน
ร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตวั ใช้
สิ่งของอย่างประหยัด 

๒ กำลัง
พัฒนา 

 รู้จักตนเองในจุดเด่น 
จุดควรพัฒนา มวีินัย
ในการดูแลจัดการ
ชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และ
ความรู้สึกพื้นฐาน รู้

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือ
ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวขอ้ง
กับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น 
ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน 

รับและส่งสารอย่างตั้งใจ
โดยใช้ประสาทสัมผัส 
เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูล
และความรู้สึกที่มีต่อสารใน
สถานการณใ์กล้ตัวแบบ
ตรงไปตรงมา โดยเลือก
และผลิตสื่อที่เหมาะสมกบั

รู้และรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง มีความมั่นใจ
ในการทำงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้
สำเร็จ ตามคำแนะนำ 
และปฏิบัติตามกฎ 

มีความสามารถในการยับยั้งชั่ง
ใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น รู้จักปฏิเสธ ชว่ยเหลือ
ผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 
รับผิดชอบและปฏบิัติตนอยา่ง
เหมาะสม 
ตามบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

ช่างสงสัย กระตือรือร้นในการตั้ง
คำถามและรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมืออย่างง่าย อา่นข้อมูลและลง
ข้อสรุปเพื่ออธบิายสาเหตุของ
สถานการณ์ใกล้ตัวจากความสัมพันธ์
ของหลักฐานที่รวบรวมได้ แก้ปัญหา
จากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือ
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ถูกผิดในการปฏบิัติ
ตนตามบรรทัดฐาน
ทางสังคมภายใต้
การดูแลของผู้อื่น 
ตระหนักรู้ใน
สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน 

รวบรวมข้อมูลหรอืทรัพยากร สรุป
ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างง่ายได้ พรอ้มแสดงเหตุผลและ
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบ 
สามารถจินตนาการและเสนอ
ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจน
สามารถผลิตผลงานอย่างง่าย 
โดยอาศัยต้นแบบ 

บุคคลผ่านการเคลื่อนไหว 
ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ 
สัญลักษณ์ และผลงาน
แบบง่าย ๆ พร้อมทั้ง
คำนึงถึงประโยชน์และ
โทษของการสื่อสารที่มี
ผลกระทบ 
ต่อตนเอง 

กติกา ของทีม เมื่อ
ได้รับการชี้แนะเพื่อ
สนับสนุนการทำ
กิจกรรมร่วมกบัผู้อื่น 
ให้บรรลุผลสำเร็จ 
สามารถรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น
และตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามคำแนะนำ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือครู
มอบหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้ง 
ในชั้นเรียน 

สิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/ หรือเทคโนโลย ีใช้
เทคโนโลยีอยา่งปลอดภัย และ
เหมาะสม มีส่วนรว่มในการดูแล
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน ใช้
สิ่งของอย่างใส่ใจและรู้คุณค่า 

๓ สามารถ เริ่มต้น รู้จักความสามารถ
ของตนเอง มีวินัยใน
การดูแลจัดการชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และ
ความเครียด แยกแยะ
สิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยง
การนำพาตัวเองเข้า
ไปสู่ภาวะเสี่ยงตาม
คำแนะนำ อดทนต่อ

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก หรือ
ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวขอ้ง
กับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น 
ๆ ได้ สามารถสำรวจ วางแผน 
รวบรวมข้อมูลหรอืทรัพยากร แปล
ความหมายข้อมูลดว้ยหลกัฐานเชิง
ประจักษ ์และสรุปข้อมูล เพื่อ
เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือ

รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และความรู้สึกที่
มีรายละเอียดมากขึ้นใน
สถานการณ์ใกล้ตัว มีความ
อดทน 
ในการรับสารลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสื่อสาร 
โดยตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างตนเองกับ
บุคคลใกล้ตัว คำนึงถึง
ประโยชน์และโทษของสื่อที่

มีความรับผิดชอบ
และใช้จุดเด่นในการ
ทำงานให้สำเร็จ รัก
การทำงาน เป็น
สมาชิกทีมที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
การกำหนดเป้าหมาย  
การสร้างข้อตกลง
และการทำงานของ
ทีม แสดงออกถึง
ความเข้าใจต่อเพื่อน

อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่
รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 
รับผิดชอบและปฏบิัติตนอยา่ง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง เคารพต่อสถาบัน
หลักของชาติ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครวั เพือ่นรว่มชั้นเรยีน มี
ส่วนรว่มในกจิกรรมสว่นรวมตา่ง 

กระตือรือร้นและมีฉันทะในการใฝ่หา
ความรู้ ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหา
คำตอบและรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมืออย่างง่าย เลือกรูปแบบการ
นำเสนอ วิเคราะห ์และประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อสรุป อธิบายสาเหตุ
ของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่
รวบรวมได้และเช่ือมโยงผลที่มีต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ออกแบบ
แนวทางและลงมือแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ใกล้ตัวหรือสิ่งแวดล้อม
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ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและ
การเรียน 

เสนอแนวทางแกป้ัญหาอยา่งง่ายได้ 
พร้อมแสดงเหตุผล โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมของการออกแบบวธิีการ
แก้ปัญหา สามารถจินตนาการและ
เสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว 
หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร ตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานตามจินตนาการโดยอาศัย
ต้นแบบ 

มีต่อตนเอง สามารถสื่อสาร
เรื่องราวใกล้ตัวทั้งที่เป็น
ภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การ
แสดงออกทางศิลปะอย่าง
ง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อ
ให้เหมาะกับบุคคล และ
กาลเทศะ 

ในทีมด้วยความเป็น
มิตรตามคำแนะนำ 

ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือ
โรงเรียน แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมี
เหตุผล 

โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/ หรือเทคโนโลย ีใช้
เทคโนโลยีอยา่งปลอดภัยและ
เหมาะสม ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอยา่งรู้
คุณค่า 

๔ เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

รู้จักความสามารถ
ของตนเอง มีวินัยใน
การดูแลจัดการชีวิต 
ประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และ
ความ เครียด 
ตระหนักรู้ผิดชอบ
ชั่วดี จัดการปัญหา
ชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตาม
คำแนะนำ พร้อม

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่าย
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวันโดยละเอียด ระบุ
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกบั
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ 
ได้ สามารถวางแผนและดำเนินการ
สำรวจตรวจสอบ เลือกวิธกีารเก็บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และสรุป
ข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง
และข้อจำกัดของขอ้มูล เพื่อ

รับและส่งสารที่เกี่ยว ข้อง
กับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว 
จับประเด็นสำคัญ หรือ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
ได้ อธิบายความ รู้สึกที่
เกิดขึ้นจากการรับสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น มีความ
อดทนในการรับและส่ง
สาร ใช้สื่อที่มีความ
หลากหลายขึ้น เข้าใจ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ

เป็นสมาชิกทีมที่
รับผิดชอบต่อบทบาท
และงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย จัดระบบ
ความคิดก่อนลงมือ
ทำงานอยา่งเป็น
ลำดับขั้นและ
ปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
รวมทั้งการช่วยเหลอื
เพื่อนในทีม โดย
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
เป็นมิตร 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็น
และการแสดงออกที่แตกตา่ง 
ยอมรับความแตกต่างหลาก 
หลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม

รวบรวมข้อมูลอย่างซ่ือสัตย ์ออกแบบ
และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดการเพื่อลงข้อสรุป 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และ
เช่ือมโยงผลต่อธรรมชาติ และสิ่ง 
แวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์โดยอาศัยหลกัวิชาและ
ไม่มีอคติ ออกแบบแนวทางและลงมือ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ใน
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เผชิญและยอมรับ
ปัญหาที ่

เปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือ
เสนอแนวทางแกป้ัญหาอยา่งง่ายได้ 
สามารถจินตนาการและเสนอ
ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว 
หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิม   

ตนเอง มีจุด         มุ่งหมาย 
และกลวิธีในการสื่อสารและ
การผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระที่
เป็นประโยชนต์่อตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

และร่วมเป็นอาสาสมัครใน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
ระดับโรงเรียนและชุมชน 
หาทางออกร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
หรือความขัดแย้งอยา่งมีเหตุผล 

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีตาม
วัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย 
รับรู้และมีจิตสำนึกในการดูแล
ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 

๕  สามารถ มีมโนทัศน์เกี่ยวกบั
ตัวเอง (Self 
Concept) ที่ถูกต้อง 
สามารถตัดสินใจ
และมุ่งมั่นที่จะ
จัดการสิ่งที่จำเป็น
สำหรับชีวิตและการ
เรียนของตนเอง 
รับรู้และจัดการ
อารมณ์และความ 
เครียด ละเว้นการ
กระทำที่ไม่ควรทำ 
รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลงที่

ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาที่ซับซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน
โดยละเอียด สามารถวางแผนและ
ดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล เพื่อ
สร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเช่ือถอื 
พร้อมนำเสนอและเปรียบเทียบ
ข้อสรุปที่เหมือนหรือแตกต่างกับ
ข้อสรุปของตน สามารถพัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธกีาร โดยใช้ความคิดที่แปลก
ใหม่ ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิม วิเคราะห์

รับและส่งสารที่เกี่ยวขอ้ง
กับสถานการณ์ในชุมชน 
สังคม อย่างมีสติ จับ
ประเด็นสำคัญ ข้อคิด ทั้ง
เชิงบวกและลบที่ได้รับ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง
สาร แลก เปลีย่น
ประสบการณ์อยา่งมีสติ
กับบุคคลที่หลากหลายขึ้น  
ในสถานการณ์ที่มีความ
ซับซ้อน ทั้งโลกจริงและ
โลกเสมือน มีมารยาทและ
จริยธรรมในการสื่อสาร 
เลือกใช้กลวิธีในการผลิต

เป็นสมาชิกที่ริเริ่ม
กำหนดเป้าหมาย 
วิธีการทำงานทั้งของ
ตนเองและทีม ใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ในการวางแผนการ
ทำงานอยา่งเป็น
ลำดับขั้น และ
ปฏิบัติงานจนสำเร็จ 
วิเคราะห์และสะทอ้น
การทำงาน แสดง
ความคิดเห็นและ
สนับสนุนการทำงาน

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น ยอมรับ
และเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย พยายามที่จะเห็น
อกเห็นใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
กับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
ติดตามและตรวจสอบขอ้มูล
ข่าวสาร เขา้ร่วมกจิกรรมและรว่ม
เป็นอาสาสมัครในกจิกรรม

ใส่ใจ และมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ 
สังเกต ตั้งคำถามที่นำไปสู่การหา
คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป 
ประเมินและเลือกวธิีการรวบรวม
ข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถาม ประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล จัดการและ
นำเสนอข้อมูลหลายประเภทได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และเลือกชุด
ข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน และ
ประเมินข้อสรุปและข้อกล่าวอ้าง 
อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้โดยใชค้วามรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และ
เช่ือมโยงผลต่อธรรมชาติ และ
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เกิดขึ้น จัดการ
ปัญหา
ชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตาม
คำแนะนำ 

องค์ประกอบของชิ้นงานหรือวิธีการ
เพื่อสร้างแบบจำลองอย่างง่าย 

สื่อและสื่อสารที่เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อกลุ่ม ตาม
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

ของสมาชิกในทีมให้
บรรลุเป้าหมาย 

สาธารณะประโยชน์ระดับ
โรงเรียนและชุมชน หาทาง
ออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหา โดยใช้
กระบวนการปรึกษาหารือตาม
วิถีประชาธิปไตย 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์
เกี่ยวกบัปรากฏการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาอย่างมีเหตุผลและไม่มีอคติ 
แก้ปัญหาปัจจบุันที่เกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ โดยใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
ปลอดภัย และเหมาะสม รับรู้และเห็น
ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
ความจำเป็น 

๖  เหนือ
ความ

คาดหวัง 

มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
(Self Esteem) 
สามารถตัดสินใจ
และวางแผน
เกี่ยวกบัชีวิตและ
การเรียนของตนเอง 
มีวินัยและจูงใจ
ตนเองให้ไปสู่

ตัง้คำถามหรือระบุปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกต
สิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน  ระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็น
ปัญหายอ่ย ๆ สามารถวางแผนและ
ดำเนินการการสำรวจตรวจสอบ เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทยีบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้  

รับและส่งสารผ่านสื่อที่
หลากหลาย โดยปราศจาก
อคติ สรุปประเด็น ตีความ 
และประเมินคุณค่า ในมิติ
ความจริง (ข้อมูลข่าวสาร) 
ความดี (แก่นแนวคิด) 
และความงาม (อารมณ์ 
สุนทรียะ) แบบง่ายได้ 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

เป็นผู้นำตนเองมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
และการทำงาน
เพื่อให้บรรลุเป้า 
หมายของตนเองและ
ทีม จัดระบบความคิด
และการทำงาน 
สะท้อนผลการทำงาน
โดยตระหนักถึง

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น พยายาม
ที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วย 
เหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัติ
ตนตามกฎ กติกาทางสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อผลการ
กระทำตามบทบาทหนา้ที่
พลเมืองประชาธิปไตย ติดตาม
และประเมินความถูกต้องและ

มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ ออกแบบวธิีการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะหแ์ละนำเสนอ
ข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมิน
ความสมเหตุ สมผลของข้อสรุปและ
การอนุมาน ยอมรับและยินดี
เปลี่ยนแปลงข้อสรุปเมื่อมีหลักฐานที่
น่าเช่ือถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ์จาก
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ระดับ
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การ 

ระดับ
ความ 

สามารถ
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๑ 

ระดับ
ความ 
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๒ 

คำบรรยายระดับ 
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ยู่ร่
วม

กับ
ธร

รม
ชา

ติแ
ละ

วิท
ยา

กร
อย่

าง
ยั่ง

ยืน
 

เป้าหมาย รับรู้และ
จัดการอารมณ์และ
ความเครียด มี
จุดยืนและความเชื่อ
ของตัวเอง ปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และ 
สามารถฟื้นคืนจาก
สภาพปัญหาเมื่อ
เผชิญภาวะวิกฤต
ตามคำแนะนำ 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย
ข้อมูล ลงข้อสรุปได้อย่างถกูต้อง 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบ
และประเมินข้อสรุปที่แตกตา่งหรือ
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน และ
สามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม่สร้างแบบ 
จำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหา
หรือสถานการณ์ได้ พัฒนาชิ้นงานหรือ
วิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่
ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของ 
เดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง    

เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบของการสื่อสาร 
รู้ผลกระทบของสื่อ 
ประเมินคุณค่าและ
จริยธรรมในการสื่อสาร 
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มี
จุดมุ่งหมายในการสื่อสาร 
การผลิตสื่อ และออกแบบ
การสื่อสาร เพือ่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ
กลุ่ม และต่อสังคม 

เป้าหมายและ
สัมพันธภาพเชิงบวก
ของทีม    

น่าเชื่อถือของข้อมูล ริเริ่มและมี
ส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่
สนใจระดับท้องถิ่นและ
ประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ 
กระตือรือร้นในการหาทางออก 
และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็น
ธรรมด้วยสันติวธิีและวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

หลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ และเช่ือมโยงผลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 
ประเทศอย่างเป็นระบบ คาดการณ์
เกี่ยวกบัปรากฏการณ์โดยอาศัยหลัก
วิชาและข้อมูลรอบด้าน แกป้ัญหา
อย่างเป็นระบบดว้ยคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกบัการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ใน
ระบบธรรมชาติได้อยา่งเหมาะสม ใช้
เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
รู้เท่าทันในการสื่อสารผ่านโลกดจิิทัล 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่ง 
มีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 



30 
 

 

 

การรายงานผลการเรียน 
     ๑) การรายงานผลการเรียนรู้ในระหว่างชั้นปีและเมื่อจบช่วงชั้น มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ ๑  รายงานผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนบรรลุ เป็นระดับ  

ระดับการพัฒนา คำบรรยายระดับ 

A ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ดีมาก 
B ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ด ี

C ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ พอใช้ 
D ประยุกต์ใช้ K S A ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในระดับ ปรับปรุง 

 (ตามคำ หรือสัญลักษณ์ ตามที่โรงเรียนกำหนด) โดยจะมีการรายงานผลการเรียนรู้เมื ่อจบภาคเรียน จบปี
การศึกษา จบช่วงชั้น และจบการศึกษา 
   ส่วนที่ ๒ รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน เป็นระดับ เริ ่มต้น  กำลังพัฒนา  
สามารถ  และเหนือความคาดหวัง โดยจะรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะเมื่อจบช่วงชั้น และจบการศึกษา  
       ๒) หากผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างการศึกษาภายในชั้นปี  โรงเรียนจะดำเนินการสรุปรายงาน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและผล
การเรียนรู้เป็นรายผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บรรลุในช่วงเวลานั้น    
 

การเลื่อนชั้น 
     การเลื ่อนชั ้นของผู ้ เร ียน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การเลื ่อนชั ้นระหว่างชั ้นปี และ                
การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น 
    ๑. การเลื่อนชั้นระหว่างชั้น ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นหากมีผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาที่เรียน ผ่านเกณฑ์ความคาดหวังในระดับพอใช้ (ตามเกณฑ์ความคาดหวังที่โรงเรียน
กำหนด) ทุกผลลัพธ์การเรียนรู้  หากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ำ หรือไม่เป็นไปตามระดับที่คาดหวังที่สถานศึกษา
กำหนด สถานศึกษาจะให้ผู้เรียนสามารถเลื่อนระดับชั้นปีได้  โดยจะจัดกิจกรรม หรือระบบสนับสนุนอื่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
     ๒. การเลื่อนชั้นเมื่อจบช่วงชั้น (จากช่วงชั้นที่ ๑ ไปช่วงชั้นที่ ๒) เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้ใน
ภาพรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้นระหว่างช่วงชั้นที่ ๑ (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓)  ไปช่วงชั้นที่ ๒ (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔)   ผู้เรียนจะเลื่อนช่วงชั้นได้ เมื่อมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๑) มีผลการเรียนครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ ในทุกรายวิชาที่เรียน และมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ความคาดหวังในระดับพอใช้ (ตามเกณฑ์ความคาดหวังที่โรงเรียนกำหนด) 
    ๒) มีผลการพัฒนาสมรรถนะ ๖ ด้าน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ความคาดหวังใน
ระดับ”พอใช้” ขึ้นไป  (หรือตามเกณฑ์ความคาดหวังที่โรงเรียนกำหนด โดยอาจกำหนดเงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติมได้) 
 
การจบการศึกษา 
   การจบการศึกษาของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   ๑. เกณฑ์การจบการศึกษา ผู้เรียนจบการศึกษาได้เมื่อ 



31 
 

 

 

     ๑) มีผลการเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ..... (ตามคำ หรือ
สัญลักษณ์ ตามที่โรงเรียนกำหนด) ขึ้นไป 
   ๒) มีผลการพัฒนาสมรรถนะหลักครบ ๖ ด้าน โดยมีสมรรถนะหลักอย่างน้อย ๒ 
สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป และสมรรถนะหลักด้านท่ีเหลือ อยู่ในระดับ “กำลังพัฒนา” 
   ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
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ส่วนที่ ๔ 
การบริหารงานวัดและประเมินผล 

 
   โรงเรียนวัดใหม่เจริญผลกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ตาม 
(ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช.... ดังนี้  
 ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช... 
 ๒. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทาง และระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๓. วางแผน จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. นำผลการประเมินระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา มาปรับปรุงการจัดการเรียน       
การสอน และการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน 
 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ โรงเรียนจึงกำหนดแนว
ปฏิบัติไว้ ดังนี้  
 ๑. ครูผู ้สอนต้องจัดทำแผนการจัดประสบการณ์/ แผนการจัดการเรียนรู ้ อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ๑ ชั้นเรียน 
 ๒. ในแผนการจัดประสบการณ์/ แผนการจัดการเรียนรู้ ต้องระบุวิธีการ และเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ และมีบันทึกหลังการสอนเกี่ยวกับผลการประเมินตา ม
เป้าหมายที่กำหนด 
 ๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๕๐ ของคะแนนเต็ม หรือไม่มีคุณภาพในระดับ “ปรับปรุง” 
 ๔. ครูผู้สอนต้องมีบันทึกผลการประเมิน/พัฒนาการของนักเรียนรายบุคคล 
 ๕. ครูผู้สอน นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ พัฒนา/ให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
 ๖. ครูผู้สอนมีหน้าที่รวบรวมร่องรอย หลักฐานการเรียนรู้ เพื่อรายงานต่อหน่วยงาน บุคคลที่
เกี่ยวข้องตามรูปแบบ และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการกำหนด 
การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงกำหนดให้
มีการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเครื่องมือการวัดและประเมินผลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเร ียนระดับก่อนประถมศึกษา และ
คณะกรรมการวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลต้องสามารถประเมินสมรรถนะนักเรียนได้ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
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 ๔. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
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ภาคผนวก 

 
- พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะของสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน 
- คำบรรยายระดับความสามารถสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ตามระดับพัฒนาการ จำแนกตามช่วงชั้น 
- ตัวอย่างเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผล 
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สมรรถนะ 
การจัดการตนเอง 

(Self-Management: SM) 
นิยาม 
 ความสามารถในการรู้จัก รัก เห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อ่ืน ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเอง 
การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุล  
(resilience) เพ่ือไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 
องค์ประกอบ 
  ๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ  
ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิ 
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในตนเอง 
 ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต : การตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา  
ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี  
 ๓. การจัดการอารมณ์และความเครียด : การรับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ 
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ 
ความคิดของตนเอง 
 ๔. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะวิกฤต  
สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 
ที่มาและกรอบแนวคิด 
 การจัดการตนเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพพอดี สมดุลทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้บุคคลใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พอใจในการใช้
ชีวิต รักและนับถือตนเอง สามารถเอาตัวรอด ปรับตัวและฟ้ืนคืนสภาพอย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับปัญหา ภาวะ
วิกฤต และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะจน
เกิดเป็นความชำนาญ หรือเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัว  
 โสคราติส (๔๖๙ ๓๙๙ B.C.) เป็นบุคคลแรกท่ีมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการรู้จักตนเอง โดย
ได้กล่าวว่า จงรู้จักตนเอง (Know yourself) และว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตนเองเป็นชีวิตที่ไม่มีค่า(An unexamined 
life is not worth living) ชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหรือไม่นั้นอยู่ที่การที่บุคคลนั้นรู้จักหรือ
สำรวจตนเอง หรือตระหนักรู้ว่า ชีวิตคืออะไร กำลังทำอะไรอยู่และมีชีวิตอยู่เพ่ืออะไร ต่อมา อริสโตเติ้ล 
(Aristotel) กล่าวว่า การรู้จักตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งปวง (Britannica  
encyclopedia, ๒๐๒๐) หรอืแม้แต่ในปัจจุบัน 
 องค์การอนามัยโลก (WHO: ๒๐๐๓) และ OECD. (๒๐๒๐) ได้อธิบายการจัดการตนเองไปในทิศทาง 
เดียวกันว่า คือ ความสามารถในการปรับตัว และมีพฤติกรรม ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้า
ทายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดการดำรงไว้ซึ่ง
สภาวะสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องในขณะที่เผชิญแรงกดดันหรือกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ซึ่งสอดคล้องกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF: ๒๐๐๑) ได้อธิบายว่าเป็น
ความสามารถ ใช้ความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยในการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล ให้สามารถ
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รับผิดชอบตนเอง สำหรับการดำเนินชีวิตโดยมีการสร้างทางเลือกที่ดี การต่อต้านความกดดันจากกลุ่มเพ่ือน 
และการจัดการกับสิ่งที่เข้ามาคุกคามชีวิต ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อธิบายการ
จัดการตนเองไว้ว่าเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็ก
และเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้แก่ ๑) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิตและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ๒) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและ
ข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์ ๓) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ
บุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี และ ๔) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพ่ือสื่อสารความรู้สึก
นึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์
ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือ 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 นอกจากนี ้ในชีวิตประจำวันเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมรอบตัวที่มีความซับซ้อน  
และผันผวนมากขึ้น ทั้งในด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติภัย และปัจจัย 
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
 การจัดการตนเอง จึงเป็นการพัฒนาตน ความพยายามของบุคคลที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วย
ตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพ่ือสนองความ
ต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้น ทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์และสังคม เพ่ือให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพื่อ
การดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตน บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่
เป็นสุขในสังคม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และสามารถเอาตัวรอดได้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในการจัดการตนเองได้ดีย่อมนำมาซึ่งความสามารถในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดีด้วยเช่นกัน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๖๒) 
ได้อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาการจัดการตนเองไว้ในการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตนมีไว้ว่า ๑) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทำให้สามารถฝึกหัดและ
พัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง ๒) ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จำเป็นต้องพัฒนาในเรื่อง
ใด ๆ อีก ๓) แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ ในบางเรื่องยังต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเองมี
ความสำคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก ๔) อุปสรรคสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ 
การที่บุคคลมีความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทำ จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม ่หรือฝึกทักษะ
ใหม ่ ๆ ที่จำเป็นต่อตนเอง และ ๕) การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง สามารถดำเนินการได้ทุกเวลาและอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเอง  
 จากการนำเสนอที่มาและกรอบความคิดการจัดการตนเอง จึงสรุปเป็นนิยามได้ ดังนี้ 
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 การจัดการตนเอง หมายถึง การรู้จัก รัก เห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อ่ืน ตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับ 
ตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะ
สมดุล (resilience) เพ่ือไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดี และมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 
  ๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง : การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จุดเด่น ข้อจำกัด ความสนใจ  
ความสามารถ ความถนัด และภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติและเคารพสิทธิ 
ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในตนเอง 
 ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต : ตั้งเป้าหมายในชีวิต มีวินัยในตนเอง สามารถบริหารจัดการเวลา 
ทรัพยากร สามารถพ่ึงพาและกำกับตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิต และมีสุขภาวะที่ดี  
 ๓. การจัดการอารมณ์และความเครียด : รับรู้ เข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ ์ความรู้สึก ความคิด และ 
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเอง เข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และ 
ความคิดของตนเอง 
 ๔. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต : รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัญหาและภาวะวิกฤต  
สามารถฟ้ืนคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการ ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน  
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ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ 
รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ ความชอบ ความสนใจ จัดการชวีิตประจำวัน
ของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐาน 
ทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น 

เร่ิมต้น    

๒ 
รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มวีนิัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้
และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา    

๓ 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยงการนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยง
ตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียน  

สามารถ เร่ิมต้น   

๔ 
รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินยัในการดูแลจัดการชวีิตประจำวันของตนเอง รับรู้ 
และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบชัว่ดี จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชญิและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

๕ 
มีมโนทัศน์เกี่ยวกบัตัวเอง (Self-Concept) ที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจและมุ่งมัน่ที่จะจัดการ
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด  
ละเว้นการกระทำที่ไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวัน 
และการเรียนตามคำแนะนำ  

 สามารถ เร่ิมต้น  

๖ 
มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับ
ชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย รับรู้และจดัการอารมณ์
และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

๗ 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถกำกับ
ตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์ 
และความเครียด แสดงออกตามความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบ 
ในผลของการกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

 

 

สามารถ เร่ิมต้น 

๘ 
มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกบัชวีิต 
และการเรียนของตนเอง และสะท้อนความกา้วหนา้ของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์ 
และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง วางแผนปอ้งกันปัญหา
และความเส่ียง และฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

๙ 
มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านยิม และความเชื่อของตนเอง 
ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด และสามารถฟืน้คืน 
จากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเองเมื่อเผชิญภาวะวกิฤต   

  

 

สามารถ 

๑๐ 
มีความสุขกับชวีิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความทา้ทายที่เข้ามา 
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต ๓. การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
๔. การจัดการปัญหาและ 

ภาวะวิกฤต 

๑ รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพความชอบ ความ
สนใจ จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์
และความรู้สึกพ้ืนฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทดัฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น 

- บอกความชอบ ความสนใจ  
และเพศสภาพของตนเองได ้

ทำกิจวัตรประจำวัน  
ทั้งการเรียน เล่น กิน  
ช่วยทำงาน พักผ่อน ใช้เงิน
อย่างพอดี ภายใต ้
คำแนะนำของผู้อื่น 

- บอกและเรียกอารมณ ์
และความรู้สึกพ้ืนฐาน 
ของตนเองทั้งทางบวกและ 
ทางลบ 

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ
สังคม 
- บอกทางเลือกและตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

๒ รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแล 
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รบัรู้และจัดการ 
อารมณ์และความรูส้ึกพ้ืนฐาน รู้ถกูผิดในการปฏิบัติตน 
ตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น  
ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปญัหาในชีวิตประจำวัน 

- บอกสิ่งท่ีตนและเพื่อน 
ทำได้ด ี

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัร 
ประจำวัน ภายใต้การดูแล 
ของผู้อื่น 

- บอกสถานการณ์ที่ทำให้เกดิ
อารมณ์และความรูส้ึกพ้ืนฐาน 
- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ 
กับอารมณ์ และความรูส้ึก 
ของตนเอง 

- ระบุทางเลือกที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในกิจวัตร
ประจำวัน 
- บอกได้ว่าสถานการณ์ใด 
เป็นปัญหาและเกดิจาก 
สาเหตุใด 

๓ รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแล 
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รบัรู้และจัดการ 
อารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลีย่งการนำพา
ตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสีย่งตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและการเรียน 

- ระบุความสามารถของตนเอง
และเพื่อนได ้
- บรรยายกิจกรรม/งาน 
ที่ตนเองและเพื่อนอาจต้องการ
ความช่วยเหลือ 
เพื่อทำให้สำเรจ็ 

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัร 
ประจำวัน ภายใต้การติดตาม
ของผู้อื่นบ้าง 

- แสดงออกถึงการควบคุม 
อารมณ์และความรูส้ึก 
พื้นฐานท่ีเกิดขึ้น 

- สามารถรบัรูไ้ด้ถึง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือ
ก่อให้เกิดปัญหา 
- บอกผลของทางเลือก 
ที่ตัดสินใจ ท่ีอาจเกดิขึ้น 
ในแง่บวกและแง่ลบกับ 
ตนเองและผู้อื่น 



40 
 

 

 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต ๓. การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
๔. การจัดการปัญหาและ 

ภาวะวิกฤต 

๔ รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการ
ชีวิตประจำวันของตนเองรับรู้และจัดการอารมณ์และ
ความเครยีด ตระหนักรู้ผดิชอบช่ัวดี จัดการปญัหา
ชีวิตประจำวันและการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชิญและ
ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

- เลือกกิจกรรมที่เหมาะ 
กับตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่าง 
ในความชอบ ความสนใจ 
และเพศวิถีของผู้อื่น 

- สามารถควบคมุตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัร 
ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 

- บอกระดับความรุนแรง 
ของอารมณ์ และความรูส้ึกทางลบ 
- สามารถสื่อสาร 
ขอความช่วยเหลือ 
ในการจัดการความเครียด 

- บอกผลกระทบของทางเลือก 
ที่ตัดสินใจ ที่อาจเกดิขึ้น 
ในแง่บวกและแง่ลบ 
กับตนเองและผู้อื่น  
- ระบุสถานการณ์ที่เพ่ือน 
มีแรงกดดันต่อการตดัสินใจ 
ของตนเอง 
- ใช้ทางเลือกและรับผดิชอบ 
ในผลที่เกิดขึ้นจากการ 
ตัดสินใจ 

๕ มีมโนทัศน์เกีย่วกับตัวเอง (Self-Concept) ที่ถูกต้อง สามารถ
ตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการ
เรียนของตนเอง รับรู้และจดัการอารมณ์และความเครียดละเว้น 
การกระทำท่ีไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น จัดการ
ปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนตามคำแนะนำ 

- บอกลักษณะนิสยั จุดแข็ง  
และสิ่งท้าทายของตนเอง 
ในด้านวิชาการ สถานการณ์ทาง
สังคม 
- บรรยายทักษะและความสนใจ
ของตนที่ต้องการพัฒนา 

- กระตือรือร้นและเกาะตดิ 
กับงาน และการเรียน 
ของตนเอง 

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ 
อารมณ์ และความรูส้ึก 
- บอกกลวิธีในการควบคุม 
หรือบรรเทาความเครียด  
- บรรยายขอบเขตของอารมณ ์
และสถานการณ์ที่เป็น 
สาเหตุของอารมณ์และ 
ความเครยีด 

- บอกความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อการ 
ดำเนินชีวิต 
- สามารถสะท้อนผล 
ของทางเลือกที่มีต่อตนเอง 
และผู้อื่น ในมติิของ 
ประโยชน์ ความเป็นธรรม  
หรือผลกระทบที่เกดิขึ้น 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต ๓. การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
๔. การจัดการปัญหาและ 

ภาวะวิกฤต 

๖ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)  สามารถ
ตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิต และการเรยีนของตนเอง มี
วินัยและจูงใจตนเอง ให้ไปสูเ่ป้าหมาย รับรู้และจัดการอารมณ์ 
และความเครยีด มีจดุยืนและความเช่ือของตัวเอง ปรับตัวรับ
การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นและสามารถ ฟื้นคืนจากสภาพปัญหา
เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต ตามคำแนะนำ 

- บอกคุณลักษณะทางบวก  
จุดยืน และความเช่ือของตนเอง 
- แสดงออกถึงความเชื่อ 
ทางบวกในความสามารถของ
ตัวเองที่จะประสบความสำเร็จ 
- มีส่วนร่วมตั้งคำถาม 
อย่างกระตือรือร้น 

- บอกเป้าหมายและแนวทาง 
ในการไปสูเ่ป้าหมายชีวิต 
และการเรียนของตนเอง 
- จัดการเวลา ใช้ทรัพยากร 
และปฏิบตัิตามขั้นตอน 
ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย 

- บอกวิธีการในการจัดการ
ความเครยีด อารมณ์และ
ความรูส้ึกทางลบ 
- แสดงออกถึงความสามารถ 
ในการจัดการสถานการณ ์
ที่เป็นสาเหตุของความเครียด 

- ระบุความหลากหลาย 
ของปัญหาและการตัดสินใจ 
ที่มีผลต่อชีวิตของตนเอง 
- อธิบายลักษณะของ 
สถานการณ์ที่ปลอดภัย 
และไม่ปลอดภัย รวมถึง 
ความปลอดภัยทางออนไลน ์
และภยัพิบัต ิ
- สามารถเผชิญกับความ
ผิดหวังหรือความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

๗ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) สามารถกำกบัตนเองให้ลงมือทำตามแผน
เกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และจดัการอารมณ์
และความเครยีด แสดงออกตามความเชื่อและจดุยืนของตัวเอง  
แก้ไขปัญหา มคีวามรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง 
และฟื้นคืนจากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา 

- มีความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง 
- เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ ๆ ทีไ่ม่
คุ้นเคย 
- ยอมรับคำวิจารณ์หรือ 
ความไมรู่้ของตนเอง 
- แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อ 
และจุดยืนของตนเอง 

- แสดงออกถึงความสามารถ 
ที่จะริเริ่มสร้างสรรค์และ 
ทำงานด้วยตัวเอง 
- ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินการตามขั้นตอน 

- ตระหนักและสื่อสารอารมณ ์
ไปยังผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
- สามารถบอกกลวิธีในการ
ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของตน 

- ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
จากการกระทำหรือ 
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
- บอกวิธีฟ้ืนคืนจากภาวะ
วิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต ๓. การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
๔. การจัดการปัญหาและ 

ภาวะวิกฤต 

๘ มีกรอบความคดิแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำ
ตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง และสะท้อน
ความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และ
ความเครยีด มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง  
วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืนจากสภาพ
ปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 

- แสดงออกถึงความเชื่อทางบวก
ในความสามารถของตนเองที่จะ
ประสบความสำเรจ็ 
- ประเมินจดุแข็งและข้อจำกดั
ของตนเองที่จะประสบ
ความสำเร็จได ้

- ยอมรับข้อผิดพลาดว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรู ้
- สะท้อนกระบวนการและ 
ผลลัพธ์ของการตั้งเป้าหมาย 
และปรับใช้เพื่อไปสู่
ความสำเร็จ 

- สรุปได้ว่าความคดิ อารมณ์ และ
ความเครยีด มผีลต่อพฤติกรรม
อย่างไร 
- บ่งช้ีกลวิธีในการปรับกรอบ
ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง 

- ประเมินสถานการณ ์
ความเสีย่งหรือปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้น 
- บอกแนวทางการแก้ปัญหา 
ให้ตนเองอยู่ในภาวะสมดลุ 
เมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤต 
- ริเริ่มแนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือความเสี่ยง 

๙ มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการจะเป็น 
มองเห็นข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือ
ทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง 
ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจดัการอารมณ์และความเครียด 
และสามารถฟ้ืนคืนจากสภาพปัญหาไดด้้วยตนเองเมื่อเผชิญ
ภาวะวิกฤต 

- บอกลักษณะของบุคคลที่
ต้องการยึดเป็นแบบอย่างได ้
- มีภาพอนาคตของตนเองที่
ต้องการพัฒนาไปให้ถึง 
- ระบุข้อจำกัดและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง 

- สร้างแบบจำลอง 
ความสามารถท่ีจะนำมาใช้ 
เพื่อเอาชนะอุปสรรค  
- เลือกเครื่องมือท่ีจำเป็น 
เพื่อปรับใช้ในการทำงาน 
ให้เสร็จสมบรูณ ์

- แสดงออกถึงกลวิธีในการจัดการ
อารมณ์และความเครียด  
- มองเห็นประโยชน์จาก
ความเครยีดระดับเล็กน้อย  
- สามารถปรับกรอบความคิด  
และพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้มี
สุขภาวะทางจิตและทางกาย 

- ใช้มุมมองที่หลากหลาย 
ในการบ่งช้ีปัญหาและ 
การแก้ปัญหา 
- ริเริ่มและสร้างทางเลือกใหม ่
ที่หลากหลายในการแก้ปญัหา 
ในภาวะวิกฤต 
- อธิบายแนวทางและวิธีการ 
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู ่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ 
ความผิดหวัง และภาวะ 
วิกฤต 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. การเห็นคุณค่าในตนเอง ๒. การมีเป้าหมายในชีวิต ๓. การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
๔. การจัดการปัญหาและ 

ภาวะวิกฤต 

๑๐ มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จแม้
ต้องเผชิญความท้าทายที่เข้ามาในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์
และความเครยีด สามารถสร้างมมุมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับ
ตนเอง และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญ 
ภาวะวิกฤต 

- บรรยายลักษณะการใช้ชีวิต 
ที่มีความสุขของตนเอง 

- ตั้งเป้าหมายการใช้ชีวิต 
ทีม่ีความสุขของตนเอง 
- บอกสิ่งจำเป็นที่จะใช้ 
เพื่อเอาชนะความท้าทาย 
หรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต 
- แสดงออกถึงความตั้งใจ  
รับผิดชอบ เพียรพยายาม  
ที่จะทำตามเป้าหมายชีวิต 
ของตนเอง 

- สามารถจดัการกับอารมณ์  
ความรูส้ึกทางลบและความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม 
- ตระหนักและเข้าใจอารมณ์  
ความรูส้ึกของผู้อื่น 
- รับฟังและแสดงความเห็นอกเหน็
ใจผู้อื่นได ้

- อธิบายแนวทางและวิธีการ 
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู ่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ 
ความผิดหวัง และภาวะวิกฤต 
- สามารถใช้แนวทาง/ วิธีการ 
แก้ปัญหาของตนเองกลับสู ่
ภาวะสมดลุได้เมื่อเผชิญ 
ความผิดหวัง และภาวะวิกฤต 
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สมรรถนะ 
การคิดขั้นสูง 

(Higher Order Thinking : HOT) 
นิยาม 
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้ 
คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึง 
ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพ่ือ 
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย 
องค์ประกอบ 
 ๑. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) หมายถึง การคิดพิจารณา 
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพ่ือตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ โดยอาศัยการใช้ทักษะ 
หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น ทักษะการตีความ ประเมิน  
วิเคราะห์ สรุปความ และอธิบาย ตามหลักฐาน แนวคิด วิธีการ กฎเกณฑ ์หรือบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับข้อมูล 
ที่รวบรวมหรือข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง  
 ๒. การคิดเชิงระบบ (System Thinking : HOT-STM) หมายถึง การคิดท่ีแสดงให้เห็นโครงสร้าง 
ทั้งหมดท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้บริบท/ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหานั้น ๆ 
โดยมองปัญหาให้ลึกลงไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ให้เห็นถึงแบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
ให้เห็นรากเหง้าของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจ 
ในสถานการณ์ของระบบนั้นอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง 
 ๓. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking : HOT-CRT) หมายถึง การคิดที่หลากหลาย  
ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ  
การสร้างความก้าวหน้าในความรู้ หรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยจินตนาการและทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านการคิดริเริ่ม คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดหลากหลาย คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  
เพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ทีด่ีกว่า แตกต่างไปจากเดิม มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมมากกว่าเดิม 
 ๔. การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking : HOT-PRB) หมายถึง การคิดของบุคคล 
ในการระบุปัญหา นิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เลือกทางเลือก 
ในการแก้ปัญหาและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและครอบคุลมทุกมิติ 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ 
ตั ้งคำถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร 
สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้
อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ 

เริ่มต้น    

๒ 

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

กำลัง
พัฒนา 

   

๓ 

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

สามารถ เริ่มต้น   

๔ 

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

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

๕ 

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

 สามารถ เริ่มต้น  

๖ 

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

 

เหนือ
ความ
คาด 
หวัง 

กำลัง 
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง(ต่อ) 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๗ 

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

  สามารถ เริ่มต้น 

๘ 

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

 

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

๙ 

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

  

 

สามารถ 

๑๐ 

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

   

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 



47 
 

 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

 

 
 
 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. ด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
๒. ด้านการคิดเชิงระบบ ๓. ด้านการคิดสร้างสรรค ๔. ด้านการคิดแก้ปัญหา 

๑ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต 
จำแนก สำรวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร สรุป
ข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถ
จินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศยัต้นแบบ 

- ระบุ ความเข้าใจของตนเอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันพร้อมระบเุหตผุล 

- ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่เห็นได้ชัดเจนในระบบหรือ 
สถานการณ์ที่ไมซ่ับซ้อน โดย
ไม่สามารถระบุความสมัพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ได ้

- เสนอความคิดอสิระคิด
คล่องแคล่ว รวดเร็วได้ปรมิาณ 
มากในเวลาที่จำกัดผลิตผลงาน 
ออกมา โดยที่งานนั้นยังอาศัย 
ต้นแบบ เสนอความคิดหลาย 
ประเภทได้บา้ง ให้รายละเอียด
ของงานหรือความคิดอย่างง่ายได ้

- ระบุปัญหาอย่างง่าย นิยาม
ปัญหารวบรวมข้อมลู 
และแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับ 
ปัญหา ออกแบบ วิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกใน 
การแก้ปัญหา และดำเนินการ 
แก้ปัญหา 

๒ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต 
จำแนก หรือระบคุวามสมัพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกัปรากฎการณ์
หรือสถานการณ์นั้น ๆ ไดส้ามารถสำรวจ วางแผน รวบรวม
ข้อมูลหรือทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
อย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผลและประเมินความเหมาะสมของ 
คำตอบ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อยา่ง
คล่องแคล่วหลายประเภทและหลายทิศทางตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศยัต้นแบบ 

- ระบุ ความเข้าใจของตนเอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน และตัดสินใจเลือก  
หลักฐานเชิงประจักษ ์เพือ่
สนับสนุนความเข้าใจของตนเอง 

- ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เห็น
ได้ชัดเจนในระบบหรือ
สถานการณ์ที่ไมซ่ับซ้อน โดย 
สามารถระบุความสมัพันธ์ของ 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัดได ้

- ผลิตชิ้นงานตามจินตนาการ
ภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ ได ้
- ผลิตชิ้นงานในรูปแบบท่ีแตกต่าง 
กับต้นแบบ หาคำตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทางจาก
สิ่งของหรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันท่ีคุ้นเคยในเวลา 
จำกัด 

- ตั้งคำถามบางคำถาม เพื่อ
ระบุปัญหาอย่างงาย นิยาม
ปัญหาบางปัญหา รวบรวม 
ข้อมูลและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง
กับปัญหา ออกแบบ วิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกใน 
การแก้ปัญหาและดำเนินการ 
แก้ปัญหา 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. ด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
๒. ด้านการคิดเชิงระบบ ๓. ด้านการคิดสร้างสรรค ๔. ด้านการคิดแก้ปัญหา 

๓ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน สังเกต 
จำแนก หรือระบคุวามสมัพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ ได้ สามารถสำรวจ 
วางแผน รวบรวมข้อมลูหรือทรัพยากร แปลความหมายข้อมลู
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และสรปุข้อมูล เพื่อเปรยีบเทียบ  
ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้  
พร้อมแสดงเหตผุล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สามารถจินตนาการและเสนอ
ความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่
แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครตลอดจนสามารถผลิตผลงานตาม 
จินตนาการโดยอาศยัต้นแบบ 

- ระบุ ความเข้าใจของตนเอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน และตัดสินใจเลือก  
หลักฐานเชิงประจักษ์พร้อม 
แสดงการแปลความหมายข้อมลู 
เพื่อสนับสนุนความเข้าใจของ 
ตนเอง 

- ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เห็น
ได้ชัดเจนในระบบหรือ
สถานการณ์ที่ไมซ่ับซ้อน โดย 
สามารถระบุความสมัพันธ์ของ 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัด และ 
สามารถบอกผลลัพธ์ของระบบ 
หรือสถานการณต์าม
ข้อเท็จจริงที่มีได ้

- ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือ
วิธีการเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและ
ไม่ซับซ้อน โดยใช้การดดัแปลงจาก 
ความคิดเดิม มีการคิดหาวิธีการ 
แก้ปัญหาได้เพียง ๑ วิธี ตามกรอบ 
เวลา โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือ
นำสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งท่ีขาดได้ ให ้
รายละเอียดของงาน หรือความคดิ 
ได้ และมีการตรวจสอบผลงานใน
เบื้องต้น 

- ตั้งคำถามทุกคำถาม เพื่อ
ระบุปัญหาอย่างง่าย นิยาม
ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นได้  
รวบรวมข้อมลูและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดย 
คำนึงถึงความเหมาะสม 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาและพร้อมทั้งระบุ
ข้อดีและข้อเสียของทางเลือก 
ได้หลายทางเลือก และ
ดำเนินการแก้ปญัหา 

๔ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันโดย
ละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนสามารถวางแผนและ
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยี
พื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูพื้นฐานท่ีใช้เป็นหลักฐาน เลือก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องและ
ข้อจำกัดของข้อมูล วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุของปัญหา 
โดยสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ 
สถานการณ์ และวเิคราะห์ความสมัพันธ์เชิงเหตุและผลของ 
ปัจจัยต่าง ๆ สามารถจินตนาการและเสนอความคดิได้อย่าง 
คล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใคร  

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนและ 
ตัดสินใจเลือกคำตอบเพียงคำ 
กล่าวอ้างเดียว พร้อมประเมิน 
ความเหมาะสมของคำกล่าวอ้าง  
พร้อมแสดงการแปลความหมาย 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ ์

- ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
ระบบหรือสถานการณไ์ด้  
และสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น 
ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบหรือ 
สถานการณ์ โดยสามารถ
เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่หรือ 
กำหนดตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระบบหรือสถานการณ์ 
สามารถวิเคราะห ์

- สร้างช้ินงานหรือคิดหาวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหาด้วยการผสมผสาน
และดดัแปลงจากความคิดเดิม  
มีการคิดหาวิธีการแก้ปญัหาได้
เพียง ๑ วิธี ในเวลาที่กำหนด  
การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 
ปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน ใช้ 
การดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนำสิ่ง
อื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้ ให ้
รายละเอียดของงานหรือความคิด
ได้และมีการตรวจสอบผลงาน 
ในเบื้องต้น 

- ตั้งคำถามเพื่อระบุปญัหา 
ที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว  
วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหต ุ
ของปัญหาที่สำคัญ นิยาม
ปัญหาโดยคำนึงถึงความ 
เหมาะสม รวบรวมข้อมลูและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
ปัญหาที่มผีลกระทบต่อสังคม 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาและระบุข้อดีและ 
ข้อเสียของทางเลือกได้หลาย 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. ด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
๒. ด้านการคิดเชิงระบบ ๓. ด้านการคิดสร้างสรรค ๔. ด้านการคิดแก้ปัญหา 

หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและหลักฐานเชงิประจักษ ์

ทางเลือกที่เป็นไปได้ และมี
เหตุผลและดำเนินการ
แก้ปัญหาได้หลายวิธี 

๕ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาที่ซับซ้อนจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ  
สถานการณ์หรือปรากฎการณ์ในชีวิตประจำวันโดยละเอียด  
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้ 
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูพื้นฐานท่ี
ใช้เป็นหลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือตา่ง ๆ เพื่อสร้างขอ้สรุปท่ีแม่นยำและน่าเชื่อถือ  
สามารถพัฒนาช้ินงานหรือวิธีการ โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ 
ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ระบุแบบแผนของ 
พฤติกรรมและองค์รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในปัญหาหรือ
สถานการณ์นั้น เพือ่สร้างแบบจำลองอย่างง่าย พร้อมแสดง 
การแปลความหมายข้อมูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์ ลงข้อสรุป
ได้อย่างถูกต้อง และนำเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือน
หรือแตกต่างกับข้อสรุปของตน 

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ซับซ้อน และ 
ตัดสินใจเลือกคำตอบเพียง 
คำกล่าวอ้างเดียว พร้อมประเมิน 
ความเหมาะสมของคำกล่าวอ้าง  
พร้อมแสดงการแปลความหมาย 
ข้อมูลแลหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสามารถลงข้อสรุปได้อยา่ง
ถูกต้อง 

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยใน
ระบบและรวบรวมปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ 
สถานการณ์ โดยสามารถ
เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่หรือ 
กำหนดตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง  
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของระบบ หรือสถานการณ์ 
และระบุแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ 
หรือสถานการณ์นั้นเพื่อสร้าง 
แบบจำลองอย่างง่ายได ้

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อ 
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการ
ผสมผสานและดัดแปลงจาก 
ความคิดเดิม มีการคิดหาวิธีการ 
แก้ปัญหาได้มากกว่า ๑ วิธี  
ในเวลาที่กำหนดการคิดหาวิธีการ 
แก้ปัญหาใช้การดดัแปลงสิ่งที่มีอยู ่
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด 
ได้ มีการคิดแจกแจงรายละเอียด 
ของวิธีการแก้ปัญหาหรือขยาย
ความคิดได้บ้างและมีการ
ประเมินผลงานจากเกณฑ ์

- ตั้งคำถามเพื่อระบุปญัหาที่
ซับซ้อนและมีผลกระทบ 
ต่อสังคม ประเมินความสำคัญ
ของปัญหา วิเคราะห์และ
จัดลำดับสาเหตุของปัญหา 
ที่สำคัญ นิยาม ปัญหา โดย 
คำนึงถึงความเหมาะสม
รวบรวมข้อมลูและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
เสนอทางเลือกในกาแก้ปัญหา
และระบุข้อดีและ 
ข้อเสียของทางเลือกได้หลาย 
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และมี
เหตุผล และดำเนินการ 
แก้ปัญหา 

๖ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการ 
สังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฎการณ์ในชีวิตประจำวัน
โดยละเอียด ระบสุาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปญัหาย่อย 
ๆ สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้ 

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ซับซ้อนและ 
ตัดสินใจเลือกคำตอบเพียงคำ 
กล่าวอ้างเดียวพร้อมประเมิน 

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยใน
ระบบและรวบรวมปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ 

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความคดิที่
แปลกใหม่ มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้มากกว่า ๑วิธี ใน 

- ระบุปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่ซับซ้อนและม ี
ผลกระทบต่อสังคมและ 
ประเมินผลกระทบของปัญหา 
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เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็น
หลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ วิเคราะห์แนวโนม้ของการ
เปลี่ยนแปลงในปัญหาหรือสถานการณ์และสร้างแบบจำลอง 
เพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรอืสถานการณ์ได้ พัฒนา
ช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่
ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้
งานจริง พร้อมแสดงการแปลความหมายข้อมลูและหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์ลงข้อสรุปได้อยา่งถูกต้อง นำเสนอข้อสรุปรวมทั้ง 
เปรียบเทยีบและประเมินข้อสรุปทีแ่ตกต่างหรือตรงกันข้ามกับ 
ข้อสรุปของตน และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูล 
และหลักฐานใหม ่

ความเหมาะสมของคำกล่าวอ้าง 
พร้อมแสดงการแปลความหมาย
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ ์
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง
และสามารถระบุข้อโต้แย้ง 

สถานการณ์ โดยสามารถ
เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่หรือ 
กำหนดตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของระบบหรือสถานการณ์ 
และระบุแบบแผนของ
พฤติกรรมและองค์รวมของ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ
หรือสถานการณ์นั้น เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มของการ 
เปลี่ยนแปลงในระบบ และ 
สร้างแบบจำลองอย่างง่ายได ้

เวลาที่กำหนด มีการคดิหาวิธีการ 
แก้ปัญหาโดยดดัแปลงสิ่งที่มีอยู ่
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
ได้มีการคิดแจกแจงรายละเอียด
ของวิธีการแก้ปัญหาหรือขยาย 
ความคิดได้ และมีการประเมินผล 
งานจากเกณฑ ์

ได้ สามารถแยกปญัหา
ออกเป็นปัญหาย่อย ๆเพื่อ
จัดการแก้ปญัหาได้ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดย
มีเกณฑส์ำหรับเลือกวิธี
แก้ปัญหาสามารถวางแผน 
การปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาและ
ใช้กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปญัหาเพื่อการ 
ตัดสินใจได ้
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๗ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซบัซ้อน  
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฎการณ์ใน 
ชีวิตประจำวันโดยละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ พร้อมเสนอ
วิธีการระบสุาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปญัหาย่อย ๆ  
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้ 
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็น 
หลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและนา่เชื่อถือ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบ 
ของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ 
สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสรา้งของปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ 
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง แจกแจงรายละเอียดของวิธีการ 
แก้ปัญหา หรือขยายความคดิได้ โดยสามารถลงข้อสรุปได้อย่าง 
ถูกต้อง ระบุเหตผุลของข้อโต้แย้งท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่
แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรปุของตน โดยใช้เหตผุลและ
หลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม ่

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือกคำ 
กล่าวอ้างเพียงคำกล่าวอ้างเดียว  
พร้อมประเมินความเหมาะสม 
ของคำกล่าวอ้าง พร้อมแสดงการ 
แปลความหมายขอ้มลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์และ 
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง
ระบุข้อโต้แย้ง ระบุเหตุผลของข้อ 
โต้แย้งทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ ์

- สามารถวิเคราะห์ปัจจัยใน
ระบบและรวบรวมปัจจยัอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ 
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน  
สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของระบบ และมองเห็นแบบ
แผนของพฤติกรรมและองค์
รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ในระบบหรือสถานการณ์  
โดยสามารถสรา้งแบบจำลอง
เพื่อแสดงโครงสร้างของระบบ
หรือสถานการณไ์ด ้

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อ 
แก้ปัญหาหรือนวตักรรมด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ มีการคิดหา 
วิธีการปัญหาที่ยากและซบัซ้อน  
ได้มากกว่า ๑วิธี ในเวลาที่กำหนด 
คิดหาวิธีการแก้ปญัหา โดย
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนำสิ่งอื่นมา 
ทดแทนสิ่งท่ีขาดได้ มีการคดิแจก
แจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือนวตักรรม ขยาย
ความคิดได้มีการประเมินผล 
งานหรือนวัตกรรมจากเกณฑ์  
และเสนอแนวทางปรับปรุง 

- ระบุปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนและเสนอวิธีการระบ ุ
สาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา  
โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องสามารถ 
แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็น 
ปัญหาย่อย ๆ เพื่อจัดการ
แก้ปัญหาได้ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกใน 
การแก้ปัญหา โดยมเีกณฑ์
สำหรับเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ที่ถูกต้อง สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและ 
ใช้กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปญัหาเพื่อการ 
ตัดสินใจได ้
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๘ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซบัซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ใน 
ชีวิตประจำวันโดยละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ พร้อม
เสนอวิธีการระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปญัหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้เป็น
หลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและนา่เชื่อถือ 
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบ
ของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ สร้าง
แบบจำลองความคดิ เพื่ออธิบายแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบ
ระบบได้สามารถพัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดย 
ใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงระบุเหตผุลของข้อโต้แย้ง
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และมคีวามเป็นเหตุเป็นผลกัน 
นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมินข้อสรุปที่
แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรปุของตน โดยใช้เหตผุลและ
หลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตาม
ข้อมูลและหลักฐานใหม ่

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อน และตดัสินใจเลือกคำ 
กล่าวอ้างเพียงคำกล่าวอ้างเดียว 
พร้อมประเมินความเหมาะสม 
ของคำกล่าวอ้าง พร้อมแสดงการ 
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์และ 
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง  
ระบุข้อโต้แย้ง ระบุเหตุผลของข้อ 
โต้แย้งที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และมีความเป็น 
เหตุเป็นผลกัน 

-สามารถสร้างแบบจำลอง
ความคิดเพื่ออธิบายแนวคดิ 
ที่ใช้ในกาออกแบบระบบได้
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลของระบบหรือ 
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน 

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ 
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก 
และซับซ้อนด้วยความคดิที่แปลก 
ใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครและเหมาะสมต่อ 
การใช้งานจริง มีการคิดหาวิธีการ 
แก้ปญัหาโดยดดัแปลงสิ่งที่มีอยู ่
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด 
ได้อย่าหลากหลายในเวลาที่
กำหนด มีการแจกแจง
รายละเอียดของวิธีการแก้ปญัหา 
หรือขยายความคิดได้และมีการ 
ประเมินผลงาน 

- ระบุปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนและเสนอวิธีการระบ ุ
สาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา 
โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและ 
ครอบคลมุบางมิติ สามารถ
แยกปัญหาออกเป็นปญัหา
ย่อย ๆ เพื่อจัดการแกป้ัญหา  
และสามารถเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได ้
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่
ยากและซบัซ้อน เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดย
มีเกณฑส์ำหรับเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและ 
ครอบคลมุบางมิติ สามารถวาง
แผนการปฏิบัติเพื่อแก้ปญัหา
และใช้กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปญัหาเพื่อการ
ตัดสินใจและกำกับ
กระบวนการแก้ปญัหาได้
ถูกต้อง 
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๙ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซบัซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฎการณ์ใน 
ชีวิตประจำวันโดยละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอบได้หรือไม่ ระบุ
สาเหตุของปัญหา สามารถแยกปญัหาเป็นปญัหาย่อย ๆ 
สามารถวางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้เป็น
หลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังประเมิน
ความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ สามารถสร้างแบบจำลอง
ความคิดเพื่ออธิบายแนวคดิที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา 
ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ของการแทรกแซงระบบท่ียากและ
ซับซ้อนได้พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิด
ที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให ้
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง สามารถแจกแจงรายละเอียดของ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือขยายความคิดได้อย่างครบถ้วน เขียน 
สะท้อนความคดิเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้นำเสนอ 
ข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทยีบและประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือ 
ตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้เหตุผลและหลักฐานที ่
หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและ 
หลักฐานใหม ่

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือกคำ 
กล่าวอ้างเพียงคำกล่าวอ้างเดียว  
พร้อมประเมินความเหมาะสม
ของคำกล่าวอ้าง พร้อมแสดงการ 
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์และ 
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง  
ระบุข้อโต้แย้ง ระบุเหตุผลของข้อ 
โต้แย้งที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และมีความเป็น 
เหตุเป็นผลกัน เขยีนสะท้อน 
ความคิดเกีย่วกับเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ของตน 

- สามารถสร้างแบบจำลอง
ความคิดเพื่ออธิบายแนวคดิ 
ที่ใช้ในการออกแบบระบบท่ี
ยากและซบัซ้อนได้ และ
สามารถเปรยีบเทียแบบ
จำลองความคิดของระบบต่าง 
ๆ ทีย่ากและซับซ้อนได้
สามารถทำนายผลลัพธ์ของ
การแทรกแซงระบบท่ียากและ
ซับซ้อนได้ สามารถประเมิน 
ระบบท่ียากและซับซ้อนได ้

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ 
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก
และซับซ้อน ด้วยความคดิที่แปลก
ใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิมได้อย่างเหมาะสม
ต่อการใช้งานจริงมีการคดิหา
วิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่
มีอยู่หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้อยา่งหลากหลายในเวลาที่
กำหนด มีการแจกแจง
รายละเอียดของวิธีการแก้ปญัหา 
หรือขยายความคิดได้อย่าง
ครบถ้วนและมีรายละเอียดที่
สมบูรณ์ และมีการประเมิน
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดผลงาน 
ให้ใช้งานได้ดีขึ้น 

- ระบุปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนและเสนอวิธีการระบ ุ
สาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา  
โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ
ครอบคลมุทุกมิติ สามารถแยก 
ปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ 
เพื่อจัดการแก้ปญัหา และ
สามารถเปรยีบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาโดยมีเกณฑส์ำหรับ 
เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ สามารถ
วางแผนการปฏิบตัิเพือ่
แก้ปัญหาและใช้กระบวนการ 
ติดตามแผนการแก้ปัญหา 
เพื่อการตัดสินใจและกำกับ 
กระบวนการแก้ปญัหาได ้
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๑๐ ตั้งคำถามหรือระบุปญัหาหรือสถานการณ์ที่ยากและซบัซ้อน 
จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ใน 
ชีวิตประจำวันโดยละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อ
หาข้อมูลเพิ่มเติมและหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง 
ประเมินคำถามว่าสามารถสำรวจตรวจสอนได้หรือไม่ ระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถ
วางแผนและดำเนินการการสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยเีพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูพื้นฐานท่ีใช้เป็นหลักฐาน 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พรอ้มท้ังประเมินความถูกต้อง
และข้อจำกัดของข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นยำและน่าเช่ือถือรวมทั้งพิจารณา
ข้อจำกัดของการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมลู สามารถ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบ
ของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ  
สร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบการแก้ปัญหา ทำนายหรอืประเมินผลลัพธ์ของการ 
แทรกแซงระบบที่ยากและซับซ้อนได้ พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือ 
นวัตกรรม โดยใช้ความคดิที่แปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนา
ต่อยอดจากของเดิมใหเ้หมาะสมตอ่การใช้งานจริง สามารถแจก
แจงรายละเอียดของวิธีการแก้ปญัหา หรือขยายความคิดได้
อย่างครบถ้วน นำเสนอข้อสรุปรวมทั้งเปรียบเทียบและประเมิน
ข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน โดยใช้
เหตุผลและหลักฐานที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงข้อสรุป
ของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ 

- ระบุความเข้าใจท่ีหลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือกคำ 
กล่าวอ้างเพียงคำกล่าวอ้างเดียว  
พร้อมประเมินความเหมาะสม
ของคำกล่าวอ้าง พร้อมแสดงการ 
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง  
ระบุข้อโต้แย้ง ระบุเหตุผลของ 
ข้อโต้แย้งทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ และมีความเป็นเหต ุ
เป็นผลกันเขียนสะท้อนความคดิ
เกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการ 
เรียนรู้ของตนทั้งจุดเด่นและจุดที ่
ควรจะปรับปรุง 

- สามารถเปรียบเทียบ 
แบบจำลองความคดิที่ใช้ 
ในการออกแบบระบบตา่ง ๆ  
ที่ซับซ้อน และสามารถอธิบาย 
ระบบหรือสถานการณ์ที่ยาก
และซับซ้อน โดยใช้
แบบจำลองความคดิของผู้อื่น
ได้สามารถทำนายผลลัพธ์ของ
การแทรกแซงระบบที่ยากและ
ซับซ้อนได้ สามารถประเมิน
และปรับปรุงพัฒนาระบบที่
ยากและซบัซ้อนโดยวิเคราะห์
จากมุมมองที่หลากหลาย 
จากท้ังของตนเองและของ
ผู้อื่น 

- พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ 
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก
และซับซ้อนด้วยความคดิที่แปลก
ใหม่ไม่ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อ 
ยอดจากของเดิมได้อย่างเหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง มีการคดิหา
วิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่
มีอยู่ หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งท่ี
ขาดได้อยา่งหลากหลายเหมาะสม
กับงาน ในเวลาที่กำหนด มีการ
แจกแจงรายละเอียดของผลงาน 
หรือขยายความคิดได้อย่าง 
ครบถ้วนสมบรูณ์ รวมทั้งมีการ 
ประเมิน พัฒนาและปรับปรุง 
นวัตกรรมใหเ้หมาะสม โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่มตี่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

- ระบุปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อน และเสนอวิธีการระบ ุ
สาเหตุของปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของปัญหา  
โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม 
ครอบคลมุทุกมิติและ
น่าเชื่อถือสามารถแยกปญัหา
ออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพื่อ 
จัดการแก้ปญัหา สามารถ 
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและ 
ข้อเท็จจริง และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้ ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาเ สนอทาง
เลือกในการแก้ปัญหาโดยม ี
เกณฑ์ที่พัฒนาด้วยตนเองเพื่อ
เลือกวิธีแก้ปัญหาทีด่ีที่สุด 
สามารถจัดทำแผนการปฏิบัต ิ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหา
และใช้กระบวนการติดตาม
แผนการแก้ปญัหาเพื่อการ
ตัดสินใจกำกับกระบวนการ 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. ด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
๒. ด้านการคิดเชิงระบบ ๓. ด้านการคิดสร้างสรรค ๔. ด้านการคิดแก้ปัญหา 

แก้ปัญหา ได้อย่างสรา้งสรรค์ 
และทำนายแผนการแก้ปญัหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะ 
การสื่อสาร 

(Communication: CM) 
นิยาม 
 สมรรถนะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรับและส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและ ความ
เคารพในความคิดหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา หรือการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร  
องค์ประกอบ 
 ๑. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ  
ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความ๑สารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด ความรู้สึก เจตนา  
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 
 ๒. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ 
องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจในบริบท
สังคมท่ีมีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 ๓. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ตลอดจนการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ  
ต่อผลที่จะเกิดข้ึนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
ที่มาและกรอบแนวคิด 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยมีกระแส พระ
ราชดำรัสที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า 
“...การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมถึงการรักษา 
ความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ 
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน ดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและ
สอดคล้อง สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซ้ึงและ
กว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้
พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา เพ่ือให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนา อย่าง
เต็มที่และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์แท้จริง…” 
 พระราชดำรัส พระราชทานเพ่ือเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสื่อสารของ
ชาติพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖ 
 จากพระราชกระแสที่ได้อัญเชิญมาเตือนสติไว้นี้ทำให้เกิดความตระหนักว่า สมรรถนะการสื่อสาร 
เป็นสมรรถนะสำคัญซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในศตวรรษท่ี ๒๑ การสื่อสารในบริบทของศตวรรษท่ี 
๒๑ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพูด การเขียน และสื่อดิจิทัลที่



57 
 

 

 

หลากหลายแต่ยังรวมถึงทักษะการฟัง (Fullan, ๒๐๑๓: ๙) และ Alberta Education (๒๐๑๑: ๓๐) ได้ระบุว่า 
การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านคำพูด การเขียน หรือไม่ใช่คำพูด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน 
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้อ่ืน โดยพิจารณาว่า วัฒนธรรม บริบทและประสบการณ์ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งข้อความอย่างไร ผู้เรียนแสดงความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบเมื่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
และ Cambridge university Press (๒๐๑๙: ๕) ระบุว่า การสื่อสารเป็นทักษะอาชีพและชีวิตที่จำเป็นซึ่งทำให้
เราสามารถแบ่งปันข้อมูลและแนวคิด รวมถึงแสดงความรู้สึกและข้อโต้แย้ง (Cenere et al., ๒๐๑๕) และเป็น
กระบวนการที่ได้รับอิทธิพลจากความซับซ้อนของพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูด และ
รูปแบบของการตีความและการตีความความหมายของเหตุการณ์ แต่ละรูปแบบ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างได้ โดยระบุขอบเขตของการสื่อสารไว้ดังนี้ ๑) การใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมกับบริบท ๒) การจัดการการสนทนา และ ๓) การมีส่วนร่วม ด้วยความมั่นใจและความรู้สึกของตนเอง
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย การ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า๒ โดยเน้นความสำคัญ
ของการสื่อสารในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ปรากฏในแผนแม่บทพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
และแผนแม่บทการพัฒนาการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้ว่ามีการวางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
รูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) ได้
กำหนดคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดย
กำหนดสมรรถนะการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร สื่อสารเชิงบวก ไว้ในคุณลักษณะด้านที่ ๒ ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Co - creator) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๑) 
 สมรรถนะการสื่อสาร เป็นสมรรถนะสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรับและส่งสาร  
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง การ
เจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล 
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ ที่มีต่อตนเองและ
สังคม๓ การส่งสารสามารถผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน ในแนวทางประจักษ์นิยมแบบเฉพาะตนนั้นนอกจากจะยอมรับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้ว ช่องทางการรับรู้ในที่เกิดจากอายตนะทาง “ใจ” ที่รับรู้ข้อมูล ที่เป็นความคิดและ
อารมณ ์ก็ถือว่าการรับรู้ข้อมูลจากช่องทางใจนี้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธภาพ
ของมนุษย์กับตนเองและโลกภายนอก คุณค่าของความรู้สำหรับบุคคลเป็นทั้งประโยชน์นิยมและปฏิบัตินิยม 
โดยถือว่าความรู้ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้และเป็นหนทางสู่การปฏิบัติ (ปุณยนุช ชุติมา, 
๒๕๑๘) 
 สมรรถนะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรับและส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความ
เคารพในความคิดหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนสามารถเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา หรือการสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร 
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 ๒สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(๒๕๖๓)ยุทธศาสตร์ชาติ 
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๐/๐๘/aug-full-v๑.pdf 
 ๓สพฐ (๒๕๕๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้มีการเสนอแนวคิดของ
การนำเอาสมรรถนะการสื่อสาร เป็นหนึ่งในห้าสมรรถนะหลักมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยได้ให้ความหมายในครั้งนั้น
ว่า “ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะ ของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา ความ
ขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม” 
 จากนิยามสมรรถนะการสื่อสาร (Communication : CM) ที่กำหนด สามารถแบ่งองค์ประกอบ  
เป็น ๓ ด้าน ได้ดังนี้ 
 ๑. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หมายถึง การรับสารด้วยความใส่ใจ  
ผ่านประสาทสัมผัสในการรับสาร ตลอดจนสามารถตีความสารที่ส่งมาได้ทั้งความคิด ความรู้สึก เจตนา  
ตลอดจนสามารถตีความสารและสามารถนำสารมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 
 ๒. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเข้าใจและความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
หมายถึง การรับส่งสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเจรจาต่อรอง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ องค์
ความรู้ ประสบการณ ์ ผ่านช่องทางหรือสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อระคน โดยปราศจากความขัดแย้งต่าง ๆ และรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความเข้าใจในบริบท
สังคมท่ีมีความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
 ๓. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ตลอดจน การสื่อความหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร โดยมีความรับผิดชอบ  
ต่อผลที่จะเกิดข้ึนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งในระดับชุมชน ชาติ และสากล 
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ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

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

๒ 
รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรู้สึกที่มีต่อสารในสถานการณ์
ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบุคคลผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา 
ภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์และโทษของการสื่อสารที่มีผลกระทบ  
ต่อตนเอง 

กำลัง
พัฒนา 

   

๓ 
รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว 
คำนึงถึงประโยชน์และโทษของสื ่อที่มีต่อตนเอง สามารถสื ่อสารเรื่องราวใกล้ตัวทั ้งที่เป็นภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

สามารถ เร่ิมต้น   

๔ 
รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ อธิบาย
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีความอดทนในการรับและส่งสาร 
ใช้สื่อที่มีความหลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและ
การผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

๕ 
รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ ข้อคิด ทั้งเชิงบวก  
และลบที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึ้น  
ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช้
กลวิธีในการผลิตสื่อและสื่อสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

 

สามารถ เร่ิมต้น  

๖ 

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

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

๗ 
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่า  
ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนได้อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ้น โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

  สามารถ เร่ิมต้น 

๘ 

รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น  
จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารที ่เกิดประโยชน์กับคนหมู ่มาก หรือที ่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือที่เป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

 
เหนือ 
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

๙ 
 
 

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

  

 

สามารถ 

๑๐ 
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ้น เข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
และนำสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและ
สื่อสารได้อย่างมีสติและวิจารณญาณ และรู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึก (Empathy) เพื่อสร้างความเข้าใจ  
โดยคำนึงถึงความแตกต่างในทุกมิติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการสื่อสาร 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการรับสารอย่างมีสติและ
ถอดรหัสเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความ
เข้าใจและความเคารพในความคิดเห็น

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธกีารสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
๑ ใช้ประสาทสมัผสัในการรบัและส่งสารอย่างตั้งใจ เข้าใจ 

ความแตกต่างทางกายภาพที่มีผลต่อการสื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง 
คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และผลงาน 
อย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 

- ใช้ประสาทสัมผัส ในการรับสารที่
อยู่ใกล้ตัว 

- บอกความแตกต่างเชิงกายภาพแบบ
กว้างระหว่างตนเองกับบุคคลใกลต้ัว 
เช่น เพศ วัย 

- รู้จักประเภทของสื่อใกล้ตัว 
-สื่อสารผ่านคำพูด ภาพ เสยีง 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ผลงานแบบง่าย ๆ ตรงไปตรงมาได้ 

๒ รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสมัผสั เข้าใจนัยตรง บอก
ข้อมูลและความรูส้ึกท่ีมตี่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา
โดยเลือกและผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกบับุคคล  
ผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ สญัลักษณ์ และผลงาน
แบบง่าย ๆ พร้อมท้ังคำนึงถึงประโยชน์และโทษ 
ของการสื่อสารทีม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ 
เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
แล้วตอบคำถามอยา่งตรงไปตรงมา 
- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ 
เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
แล้วบอกความรูส้ึกท่ีเกิดจากการรบั
สารอย่างง่าย ๆ ได ้

- บอกความแตกต่างเชิงกายภาพ 
ระหว่างตนเองกับบุคคลใกลต้ัว 
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- รู้จักประเภทของสื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อ
ตนเองอย่างเด่นชัด 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ  
เสียง ท่าทาง โดยเลือกและผลิตสือ่ 
ให้เหมาะกับบุคคลใกลต้ัวที่สื่อสารด้วย 

๓ รับและส่งสารที่เป็นข้อมลู ข้อเท็จจริง และความรูส้ึกท่ีมีรายละเอียด
มากขึ้นในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทน 
ในการรับสารแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสื่อสาร โดยตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างตนเองกับบคุคลใกล้ตัว คำนึงถึงประโยชน์และ
โทษของสื่อท่ีมีต่อตนเองสามารถสือ่สารเรื่องราวใกล้ตัว ทั้งที่เปน็
ภาษาภาพ เสียง สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย 
โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวทีม่ี
รายละเอียดมากขึ้น แล้วตอบคำถาม
อย่างตรงไปตรงมาทั้งในส่วนของ
ข้อมูล และความรูส้ึกท่ีได ้
- แสดงความอดทนในการรับสาร
และแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
สื่อสารกับบุคคลใกล้ตัวเกีย่วกับ
สถานการณ์ใกล้ตัวทีต่่างจากตนเอง 

- ถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง 
กับบุคคลใกลต้ัวที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- รู้วิธีการเข้าถึงสื่อท่ีหลากหลาย 
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อ 
ที่มีต่อตนเองในระยะสั้น 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ  
เสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศลิปะ 
อย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลิตสื่อ 
ให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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๔ รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกลต้ัว จับประเด็นสำคัญ 
หรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ อธิบายความรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นจากการรับ
สารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซอ้นมากขึ้น มีความอดทนในการรบั
และส่งสาร ใช้สื่อท่ีมีความหลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมี
ต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวธิีในการสื่อสารและการผลติสื่อ เพือ่
สื่อสาระที่เป็นประโยชนต์่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว 
แล้วสามารถจับประเด็นสำคัญ หรอื 
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแบบง่าย ๆ 
ได้  
- อธิบายความรู้สึกท่ีได้รบัจากการ
รับสารประเภทตา่ง ๆ ที่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน หรือมีอารมณ์
หลากหลายขึ้น 
- แสดงความอดทนในการรับและส่ง
สาร 

- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคมและ 
วัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
สื่อสาร 

- ใช้สื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อตนเอง 
ในระยะยาวข้ึน 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร 
แบบง่าย ๆสามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ 
ใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม  
และเกดิประโยชน์ต่อตนเองได ้

๕ รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมสีติ จับ
ประเด็นสำคญั ข้อคิด ทั้งเชิงบวกและลบท่ีไดร้ับตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ส่งสาร แลกเปลี่ยนประสบการณอ์ย่างมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึน้ 
ในสถานการณ์ทีม่ีความซับซ้อน ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาท
และจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช้กลวิธีในการผลติสื่อและสื่อสาร 
ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมาย
ที่กำหนดไว ้

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน 
สังคม อย่างมีสติ แล้วสามารถจับ
ประเด็นสำคญั ข้อคิดทั้งเชิงบวก
และลบท่ีไดร้ับตามวัตถุประสงค์หลัก
ของผู้ส่งสาร พร้อมทั้งประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับสารดังกลา่วแบบ
ตรงไปตรงมา 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมี
สติ กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ 
อาชีพ สถานภาพ) ขึ้น ใน
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน 

- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับบุคคลในสังคมด้านสังคม และ 
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- ระบุความแตกต่างระหวา่งโลกจริง  
กับโลกเสมือน 
- เลือกใช้สื่ออย่างระมดัระวังเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อตนเองในเบื้องตน้ได ้
- มีมารยาทและจริยธรรมในการสือ่สาร 
ระดับเบื้องต้น 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อ 
และสื่อสารทีเ่หมาะสม และเกดิ
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุม่ 
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๖ รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายโดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น 
ตีความ และประเมินคณุค่า ในมิตคิวามจริง (ข้อมูลข่าวสาร) ความด ี
(แก่นแนวคิด) และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได ้
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค์เพื่อการอยูร่่วมกันในสังคม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบของการสื่อสารรู้ผลกระทบของสื่อ ประเมินคณุค่าและ 
จริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มจีุดมุ่งหมายในการ
สื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดย
ปราศจากอคติ แล้วสามารถสรุป
ประเด็น ตีความ และประเมินคุณค่า 
ในมิติความจริง (ข้อมูลข่าวสาร)
ความดี (แก่นแนวคิด) และความงาม 
(อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได ้

- ฟังแบบ deep listening แบบ
เบื้องต้น เพื่อความเข้าใจที่มีต่อผู้ที่
สื่อสารด้วย 
- ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร 
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
- ตระหนักถึงผลกระทบของการสือ่สาร 
ที่สร้างความขัดแย้ง และใช้ประทษุวาจา  
(hate speech) 

- ประเมินคณุค่า และตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อ 
- มีจริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
การผลิตสื่อ และสามารถออกแบบ 
การสื่อสารทั้งภาษา ภาพ เสียง ทา่ทาง  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง  
ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 

๗ รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายโดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น 
ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคณุค่า ในมิติความจริง ความดี      
ความงาม ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน และเข้าใจกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การสื่อสาร สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนได้อย่างมีศิลปะ 
และสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากข้ึน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองกลุ่ม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว ้

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดย
ปราศจากอคติ แล้วสามารถสรุป
ประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณคา่ในมิติความจริง 
ความดี ความงาม ที่เกดิประโยชน์
กับคนหมู่มาก 
หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์
จริง หรือเป็นไปตามอดุมการณ ์

- ฟังแบบ deep listening ใน
ระยะเวลาที่นานขึ้น 
- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของ
บุคคลในสังคมที่หลากหลาย 
- สื่อสาร โดยปราศจากอคติคำนึงถึง 
ใจเขาใจเรา คำนึงถึงความแตกต่าง 
ในสังคมที่หลากหลาย 

- วิเคราะห์ วิพากษ์การทำงานของสื่อกับ 
การสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงลึกได ้
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การสื่อสาร 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
ผลิตสื่อ และสามารถออกแบบการ
สื่อสาร  
ทั้งภาษา ภาพ เสียง ท่าทางที่ซับซอ้น  
ได้อย่างมีศลิปะ และสร้างสรรค ์
ในการสื่อสารมากข้ึน เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ท้ังต่อตนเอง กลุ่ม และสังคม
ของตนเอง 

๘ รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลายโดยปราศจากอคติ 
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย ประเมิน คณุค่าของสารที่
เกิดประโยชน์กับคนหมูม่าก หรือที่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง  
หรือท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อท่ีใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารที่ซับซ้อนได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดย
ปราศจากอคติ แล้วสามารถตีความ 
วิเคราะห์ วิพากษ์จดุเด่น จดุด้อย 
รวมทั้งประเมินคุณค่าของสารที่เกดิ
ประโยชน์กับคนหมู่มาก 

- ฟังแบบ deep listening อย่างมีสติ  
- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของ
บุคคลในสังคมที่หลากหลาย 
- สื่อสารโดยปราศจากอคติ และใช้การ
สื่อสารทางบวก 

- ผลิตสื่อท่ีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ซับซ้อนได ้
- ออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อ
หลากหลายประเภท ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและ
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ออกแบบการสื่อสารผา่นสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์
จริง หรือท่ีเป็นไปตามอุดมการณ ์

ประโยชน์ของส่วนรวม และมี            
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๙ รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่านสื่อที่หลากหลาย โดย
ปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย ประเมิน
คุณค่าของสารนั้นได้ลึกข้ึน มีพฤตกิรรมทางกาย วาจาและใจในการ
สื่อสารกับบุคคลทีม่ีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจได้อยา่งเหมาะสม 
รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบคุคลที่มีความต่างจากตนเอง  
มีกลยุทธ์ในการผลติสื่อและสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่าง
มีศิลปะและมีพลังด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) 

- รับสารที่มคีวามซับซ้อนและมีนยั
แฝงผ่านสื่อที่หลากหลาย แล้ว
สามารถตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
จุดเด่น จดุด้อย ประเมินคุณค่าของ
สารที่เกดิประโยชน์กับคนหมูม่าก
หรือท่ีทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์
จริง หรือท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์ได้
ลึกข้ึน 

- สื่อสารกับบุคคลที่มีความต่าง 
อย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม  
รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบคุคล 
ที่มีความต่างจากตนเองได ้

- วางแผนและออกแบบการสื่อสาร 
ผ่านสื่อหลากหลายประเภท 
ได้อย่างมีศลิปะ และมีพลัง 
ในการสร้างประโยชน์แก่สังคม 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการรับสารอย่างมีสติและ
ถอดรหัสเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

ด้านการรับส่งสารบนพื้นฐาน ความ
เข้าใจและความเคารพในความคิดเห็น

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธกีารสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
๑๐ รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรือมี

นัยมากขึ้น เข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ ์และนำสารที่ได้รับไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการ
ผลิตสื่อและสื่อสารได้อย่างมสีติและวิจารณญาณ และรูส้ึกร่วม 
และเข้าใจความรูส้ึก (Empathy) เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างในทุกมิตดิ้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง
สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลาย
รูปแบบและมีความซับซ้อนหรือมนีัย
มากขึ้นแล้วสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ และนำสารที่ไดไ้ปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน หรือสังคมได้หรือท่ีทดสอบได้
ว่าเป็นประโยชน์จริง หรือท่ีเป็นไป
ตามอุดมการณ ์

- สื่อสารอย่างมสีติ ใช้ deep listening  
ในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้      
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 

- รู้เท่าทันสื่อ รู้จักเลือกใช้และผลติสื่อ  
และกลวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย 
ใช้การสื่อสารเพื่อสรา้งสังคมที่พัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
- ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสาร 
ได้อย่างมสีติและวิจารณญาณเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจโดยคำนึงถึงความแตกต่าง 
ในทุกมิติด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม  
และการสรา้งสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะ 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม 

(Teamwork and Collaboration: TC) 
นิยาม 
 สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่าง
รับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
องค์ประกอบ 
 การรวมพลังทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ๓ ประการคือ 
 ๑. เป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของ
ตนและของทีม มีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่าง นำจุดเด่นของตนและสมาชิกมาใช้ ใน
การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สะท้อนการทำงานของตนเองและทีม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีม สร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ ประสานความร่วมมือภายในทีม และระหว่าง
ทีม สร้างค่านิยมใหม่ในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบผู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 
 ๒. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ สามารถจัดระบบการทำงานกิจการ  
และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ขั้นตอน  
และกระบวนการทำงานเป็นทีม เห็นภาพความสำเร็จของทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน  
แบ่งบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ด้วยความใส่ใจ มีความ
พยายามในการทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสำเร็จ เคารพ รับฟัง แลกเปลี่ยน และประสานความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดข้ันสูงในการตัดสินใจเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการ
ตัดสินใจของทีม เห็นคุณค่าของการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
เห็นคุณค่าของสัมพันธภาพที่ดี สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในทีม ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เคารพและเห็นประโยชน์ของ ความ
แตกต่างหลากหลาย มีทักษะและใช้วิธีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งได้อย่างเป็นระบบ 
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ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ 
รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  มุ่งมั่นทำงานและทำกิจกรรมของตนเอง
และร่วมกับผู ้อ ื ่นได้สำเร็จตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออก 
อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 

เริ่มต้น    

๒ 
รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สำเร็จ ตามคำแนะนำ และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื ่นและตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา    

๓ 
มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการทำงานให้สำเร็จ รักการทำงาน 
เป็นสมาชิกทีมที ่ม ีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย  
การสร้างข้อตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจ 
ต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มต้น   

๔ 
เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
จัดระบบความคิดก่อนลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเร็จ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

๕ 
เป็นสมาชิกที่ริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานทั้งของตนเองและทีม 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น  
และปฏิบัติงานจนสำเร็จ ว ิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดง 
ความคิดเห็นและสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

 สามารถ เริ่มต้น  

๖ 
เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการทำงาน สะท้อน
ผลการทำงานโดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม    

 เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

๗ 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการ
ทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการ
ความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความแตกต่าง ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันโดยไม่เล ือกปฏิบัต ิ เห็ นคุณค่าของทุกคนในทีม 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

๘ 
มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื ่อขับเคลื ่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย  
ด้วยกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสมัพันธภาพ
เชิงบวกในทีม  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

๙ 
มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและคุณค่าของการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และทำงานด ้วยความโปร ่งใส ตรวจสอบได ้และสามารถจัดการ 
ความขัดแย้งได้ 

  

 

สามารถ 

๑๐ 
มีค ุณลักษณะของผู ้ท ี ่สร ้างการเปลี ่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ  
เห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างพลวัตรของการทำงาน 
เป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

 

 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

๑ รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มุ่งมัน่ทำงานและทำกิจกรรมของตนเอง
และร่วมกับผู้อื่นได้สำเรจ็ตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 

- รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ี
ต้องทำงานร่วมกันให้สำเร็จ 
- รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมายให้ 
บรรลผุลสำเร็จได้โดยได้รับการช้ีแนะ 

- ทำงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามลำดับขั้นตอน ภายใต้คำชี้แนะ 
ข้อตกลง กฎ กติกา ให้สำเร็จตามเวลาที่
กำหนด ทั้งของตนเอง และร่วมกบัผู้อื่น 
- ใช้งานสิ่งของต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
จัดเก็บและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
ส่วนตัวได้ตามคำชี้แนะ 

• แนะนำตนเองกับเพื่อนได้ บอกสิง่ที ่
ตนเองทำได้ดี และสิ่งที่จะช่วยเพื่อนใน 
ทีมได ้
• รับรู้ความรูส้ึกของตนเองและผู้อืน่ 
แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกดิความ
ขัดแย้ง เช่น การไม่ใช้ความรุนแรง ไม่
มุ่งเอาชนะ การขอโทษ ขอบคุณ การ
ให้อภัย ฯลฯ โดยไดร้ับการช้ีแนะอย่าง
ใกล้ชิด 

๒ รู้และรับผดิชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความมั่นใจในการทำงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ใหส้ำเร็จ ตามคำแนะนำและปฏิบตัิตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นให้
บรรลผุลสำเร็จ สามารถรับรูค้วามรู้สึกของผู้อื่นและ 
ตอบสนองต่อสถานการณต์่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

- ปฏิบัติตามภาระงานของทีมและ 
ระบุจุดเด่นของตนเองในการทำงาน 
ตามหน้าท่ีและบทบาท 
ความรับผิดชอบได ้
- รับผิดชอบและปฏิบัติบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ที่แตกต่างกันของสมาชิกทีม 

- รู้เป้าหมายของทีม และช่วยเหลอื 
สนับสนุนทีมในการทำกิจกรรมเพือ่ให้
บรรลตุามเป้าหมาย 
- ปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 
ตามลำดับขั้นตอน และข้อตกลง กฎ 
หรือกติกา ให้สำเร็จ ตามเวลาที่กำหนด 
เพื่อไปสู่เป้าหมาย 
- ใช้งาน จัดเก็บและดูแลรักษาสิ่งของ 
เครื่องใช้ส่วนรวมได้ตามคำแนะนำ 
 

• ทักทายและพูดคุยทำความรู้จักเพื่อน  
ในทีม  
• รับรู้ความรูส้ึกของตนเองและผู้อืน่ 
แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกดิความ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

๓ 
(จบ ป.๓) 

มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการทำงานให้สำเร็จ รักการทำงาน 
เป็นสมาชิกทีมท่ีมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย การ
สร้างข้อตกลงและการทำงานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพือ่น
ในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

- รู้ความสามารถของตน และใช้ 
จุดเด่นของตน 
• ในการทำงาน รับผิดชอบตามหน้าท่ี 
และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได ้

- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ
ข้อตกลงการทำงานร่วมกันของทีม 
รวมถึงรับรู้ เปา้หมายและข้อตกลงนั้น ๆ  
• มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุน
และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 
• ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณคา่ และ 
รับผิดชอบจดัระเบียบและดูแลรักษา
สิ่งของเครื่องใช้ของตนเองทั้งที่โรงเรียน
และที่บ้าน 

•แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใย  
เพื่อนในทีม 
• รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมื่อ
เกิดความขัดแย้งอย่างเหมาะสมตาม 
คำแนะนำ 

๔ เป็นสมาชิกทีมท่ีรบัผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
จัดระบบความคดิก่อนลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและปฏิบัติงานจน
สำเรจ็ รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนในทีม โดยปฏิบตัิต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 

• รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่าง 
เต็ม ความสามารถ และช่วยเหลือ 
เพื่อนในทีมได ้

• ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง 
แลกเปลีย่น แสดงความคิดเห็น เพือ่
หาทางเลือกและร่วมตัดสินใจแก้ปญัหา
กับทีมได ้
• กำหนดเป้าหมาย และจัดลำดับ
ขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติงานจน
สำเรจ็  
• เลือกใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่าง
รู้คุณคา่ 

• พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก 
• แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้  
เหตุและผล 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

๕ 
(จบ ป.๖) 

เป็นสมาชิกที่รเิริ่มกำหนดเปา้หมาย วิธีการทำงานท้ังของตนเองและทีม 
ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นและ
ปฏิบัติงานจนสำเรจ็ วิเคราะห์และสะท้อนการทำงาน แสดงความ
คิดเห็นและสนบัสนุนการทำงานของสมาชิกในทีมให้บรรลุเป้าหมาย 

• ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกใน 
การทำงานเป็นทีมในภาระงานท่ี 
แตกต่าง สะท้อนการทำงานของ 
ตนเอง พร้อมท่ีจะปรับเปลีย่น 
หน้าท่ีและบทบาท ชักจูงให้สมาชิก 
ทีมทำงานให้สำเรจ็เพื่อให้งานบรรล ุ
เป้าหมาย 
• กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

• ร่วมกำหนดเป้าหมายของทีม รับรู้  
 รับผิดชอบเป้าหมายนั้น และเห็นความ 
 เชื่อมโยงของหน้าท่ีตนเองกับเป้าหมาย 
 ของทีม 
• ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู ่
เป้าหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ี และการ 
ตัดสินใจร่วมกันในทีมได ้
• รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค ์

• เข้าใจและยอมรับความสามารถของ 
สมาชิกทีมท่ีแตกตา่งกัน 
• มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความ
ขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้าใจ
ปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง 
มุ่งเน้นประเด็นปัญหามากกว่าตัว
บุคคล ไม่มุ่งเอาชนะกันแตส่ร้างความ
ร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น 

๖ เป็นผู้นำตนเองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเองและทีม จดัระบบความคดิและการทำงาน สะทอ้น
ผลการทำงาน โดยตระหนักถึงเป้าหมายและสมัพันธภาพเชิงบวกของทีม 

• สะท้อนการทำงานของตนและทมี 
ตามความเป็นจริง เพื่อหาจดุเด่น 
และจุดพัฒนา ในการสนับสนุนการ 
ทำงานของทีม 
• สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

• ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนการ
ทำงานเป็นทีม ลงมือปฏิบัติ ทบทวน 
ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน
ร่วมกัน  
• เข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่าง
เป็นองค์รวมและปรับบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของทีม 
• รู้จักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างรู้คุณค่า โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

• ไว้วางใจและส่งเสรมิสนับสนุนซึง่กัน  
และกัน 
• ใช้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันและ 
แก้ไขความขัดแย้งในการทำงานเปน็
ทีม 
• เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๗ 
(จบ ม.๓) 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการ
ทำงาน ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการ

• ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมในการ 
ดึงศักยภาพของสมาชิกในการทำงาน
ให้บรรลผุลสำเร็จ สะท้อนการทำงาน

• สนับสนุนด้านข้อมลู ส่งเสรมิ
กระบวนการทำงาน และการจดัการ
อย่างเป็นระบบ ที่ให้สมาชิกทุกคนมี

• มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ช่ืนชม และเห็น         
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

ทำงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจดัการ
ความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ ความแตกต่าง ความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ เห็นคณุค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกทีม 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน
ในการทำงาน 
• เป็นผู้นำตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ี 
ของทีมมีแรงบันดาลใจในการ 
พัฒนาตนเองให้เป็นท่ีไว้วางใจ 

ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ  
• ทำงานร่วมกับทีมด้วยกระบวนการ
ทำงานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
• รู้จักใช้ทรัพยากรในการพัฒนางาน 
หรือนวัตกรรม หรือต่อยอดจากของเดิม 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความทุ่มเท พยายาม ในการทำงาน
ของสมาชิกทีม โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
• ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบคุคลและ 
สถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
• จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 
เห็นประโยชน์จากความแตกต่างทาง
ความคิด ร่วมกันตัดสินใจโดยคำนงึถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม 

๘ มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ 
ตัดสินใจและทำงานอย่างมสี่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษาสมัพันธภาพ
เชิงบวกในทีม 

• เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของทีม  
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแรง 
บันดาลใจ และสามารถวางแผนใน 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน 
ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจาก 
สมาชิกทีม 
• กระตุ้นและส่งเสรมิให้ทีมนำจุดเด่น 
ของแต่ละคนมาใช้ในการทำงานให้ 
บรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 

•ประยุกต์ใช้ทักษะการคดิขั้นสูงในการ
บริหารจดัการงานและทีมในภาพรวม 
ตระหนักรู้ถึงความเช่ือมโยงของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ทำงาน โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
• เห็นภาพความสำเรจ็ของทีม ให้ความ
ร่วมมือในการทำงานเป็นทีมด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสดุความสามารถ 
แลกเปลีย่นข้อมูลและทรัพยากรที่
จำเป็น ตลอดจนร่วมตัดสินใจกับทีมโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของทีมก่อนประโยชน์
ส่วนตน 

• ปฏิบัติตนต่อสมาชิกทีมด้วยความ
จริงใจ เคารพ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นใน
ฐานะที่เป็นมนุษยด์้วยกัน และให้
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
• จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 
เห็นประโยชน์จากความแตกต่างทาง 
ความคิด ร่วมกันตัดสินใจโดยคำนงึถึง 
ประโยชน์ของส่วนรวม และมีการ 
ทบทวนประเมินผลที่เกดิขึ้น 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

๙ 
(จบ ม.๖) 

มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกและคุณคา่ของการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 
และทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดการ 
ความขัดแย้งได ้

• มีภาวะผู้นำ ช่วยเหลือสมาชิกทีมให้ 
เข้าใจเป้าหมาย กระบวนการทำงาน 
และแผนการดำเนินงานท้ังระบบ 
• มีความยืดหยุ่นสามารถทำงาน 
ร่วมกับกลุม่คนที่แตกต่าง ทำงาน
ประสานความร่วมมือกันภายในทีม 
และระหว่างทีม 

• ใช้กระบวนการทำงานท่ีให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมาย วางแผน และการทำงาน
ร่วมกัน ด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
• เลือกใช้วิธีการตัดสินใจเป็นทีมท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการ
ประสานความ คิดเห็นที่แตกตา่ง โดย
คำนึงถึงความ ต้องการและผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นต่อสมาชิกในทีมและบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

• สามารถจดัการความขัดแย้งใน 
สถานการณ์ที่ซับซ้อน 
• ยกย่องและแสดงความยินดีกับ 
ความสำเร็จของสมาชิกด้วยความ
จริงใจ 

๑๐ มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลีย่นแปลง และเห็นคณุค่าของทุกคน 
อย่างเท่าเทียมกัน กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับการรวม
พลังทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและ
ของทีม 

• เป็นต้นแบบของผู้สรา้งการ 
เปลี่ยนแปลงที่ใช้ภาวะผู้นำได้อย่าง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีแรง 
บันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้ทีมเกิด 
การเปลีย่นแปลงท้ังแนวคิดและ 
กระบวนการทำงาน 

• มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม 
และสนบัสนุนให้เกดิบรรยากาศการ
ทำงานร่วมกันเพื่อสรา้งวัฒนธรรมการ
ร่วมมือรวมพลัง 
• รักษาสัมพันธภาพของทีม ในบรบิท
และสถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลง 
รวมถึงความแตกต่างภายในทีมและใช้ 
กระบวนการทำงานท่ีหลากหลายและ 
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เพือ่ 
ขับเคลื่อนทีมสู่เป้าหมายด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
• ร่วมรับผดิ รับชอบต่อผลการกระทำ
ของตนเองและสมาชิกในทีม ตระหนัก

• ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาคและ  
เท่าเทียมกัน 
• กล้าขจัดอคติและความกลัวสู่การ 
สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง  
• บริหารความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์
รวม สรา้งแรงบันดาลใจ และยกระดับ  
ประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมใน 
บริบทท่ีแตกต่างกัน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  

และมีภาวะผูน้ำ 
ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

ว่าความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นผล
จากการทำงานร่วมกันของสมาชิกทุกคน
ในทีม 
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สมรรถนะ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen: AC) 

นิยาม 
 การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
และผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนท่ามกลาง 
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม โดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี  
องค์ประกอบ 
 ๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเอง ช่วยเหลือ  
ให้เกียรต ิและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบนพื้นฐานของการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 ๒. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง กฎหมาย อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 ๓. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ ติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหาของสังคม 
อย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมทางสังคมด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
 ๔. พลเมืองผูส้ร้างการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ทางสังคม บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติวิธี 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ 
เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตน  
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
เมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน 

เร่ิมต้น    

๒ 
มีความสามารถในการยับยั ้งชั ่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู ้อื ่น รู ้จักปฏิเสธ 
ช่วยเหลือผู ้อื ่นเมื ่อได้รับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียน  
จัดขึ ้นหรือครูมอบหมายและแจ้งผู ้เกี ่ยวข้องเมื ่อพบปัญหาหรือความขัดแย้ง  
ในชั้นเรียน 

กำลัง
พัฒนา 

   

๓ 

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

สามารถ เร่ิมต้น   

๔ 

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

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

๕ 

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

 

สามารถ เร่ิมต้น  

๖ 

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

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง(ต่อ) 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๗ 

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

 

 

สามารถ เร่ิมต้น 

๘ 

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

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

๙ 

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

  

 

สามารถ 

๑๐ 
ยึดมั่นและปกป้องในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผ่านช่องทาง
สาธารณะระดับภูม ิภาคและประชาคมโลก ด้วยจ ิตสาธารณะ สำนึกสากล  
ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทาง
ที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง แนวทางสันติวิธี 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

 

 

ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ ๒. พลเมืองรับผิดชอบ 

ต่อบทบาทหน้าท ี
๓. พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

๑ เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรทีต่ามใจตนเอง รับผิดชอบ
และปฏิบตัิตนตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบปัญหาในช้ันเรียน 

- เข้าใจผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้น 
ต่อเนื่องจากการกระทำ 
ของตนที่มีต่อผู้อื่น 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม 

- ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม  
ของช้ันเรียน 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา 
ในช้ันเรียน หรือจะเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายในโรงเรียนได ้

๒ มีความสามารถในการยับยั้งช่ังใจ เคารพสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น 
รู้จักปฏิเสธ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อไดร้บัการร้องขอ รับผดิชอบและ
ปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือครู
มอบหมายและแจ้งผูเ้กี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้งใน
ช้ันเรียน 

- รู้จักและปกป้องสิทธิเสรภีาพ 
ของตนเอง รู้จักปฏิเสธ  
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับ 
การร้องขอ 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชกิ 
ของครอบครัว ชั้นเรียน และ 
โรงเรียน 

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
ที่โรงเรียนจดัขึ้น หรือครู
มอบหมายหรือกำหนดใหเ้ข้าร่วม 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา  
หรือความขัดแย้งในช้ันเรียน 

๓ อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผดิชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน เคารพสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 
รับผิดชอบและปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เพือ่นร่วมชั้นเรียน มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แก้ไข
ปัญหาความขดัแย้ง ในช้ันเรียนอยา่งมีเหตผุล 

- มีอิสระที่จะคิดและแสดงออก 
ที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ หรือเมื่อเห็นว่า
ต้องการความช่วยเหลือ ใช้ของ 
ส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิก 
ของครอบครัว ช้ันเรียน  
และโรงเรียน เคารพต่อ 
สถาบันหลักของชาติ 

- ติดตามข้อมลูข่าวสารและปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนและโรงเรยีน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง 
ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
ที่เหมาะสมตามวัย 

- หาทางออกร่วมกันกับเพื่อน  
และครู ในการแก้ปัญหาหรือ 
ความขัดแย้งในช้ันเรียน 
อย่างมีเหตผุล 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ ๒. พลเมืองรับผิดชอบ 

ต่อบทบาทหน้าท ี
๓. พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

๔ อดทนอดกลั้นในความคดิเห็นและการแสดงออกที่แตกตา่ง 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับ
ผู้อื่น รับผดิชอบและปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลขา่วสาร เข้าร่วมกจิกรรมและร่วม
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียน
และชุมชน หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งอย่างมีเหตผุล 

- สามารถกำกับควบคมุตนเอง  
รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น ยอมรับความ
แตกตา่งไม่กลั่นแกล้งเพื่อน 
(Bullying)ทางร่างกายและวาจา  
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นว่า 
ต้องการความช่วยเหลือ 

- รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท 
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา  
ตลอดจนแนวปฏิบัติตาม 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
และท้องถิ่น เคารพต่อ 
สถาบันหลักของชาต ิ

ติดตามข่าวสารเหตุการณ์  
สถานการณ์ ปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง 
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น 
อาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ระดับโรงเรียนหรือ
ชุมชนที่เหมาะสมตามวัย 

- หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง 
ในช้ันเรียนหรือโรงเรียน 
อย่างมีเหตผุล 

๕ รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นยอมรับและ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ 
ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัตติน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อ 
สถาบันหลักของชาติ ตดิตามและตรวจสอบข้อมลูข่าวสาร เข้า
ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนร์ะดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือ
ตามวิถีประชาธิปไตย 

-รู้จักปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพในความ
หลากหลายไม่กลั่นแกล้งเพื่อน
ทางร่างกายและวาจาช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆไมด่่วน
ตัดสินใจผู้อื่นโดยใช้อคติ แบ่งปัน
สิ่งของต่างๆของตนให้กบัผู้อื่น
ตามความเหมาะสม 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
อยางเหมาะสมตามบทบาท 
หนาที ่ระเบียบ กฎ กติกา  
ตลอดจนแนวปฏิบัตติาม 
วิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
และทองถิ่นดวยความเขาใจ 
เคารพตอสถาบันหลักของชาติ  
ในฐานะพลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

- ติดตามขาวสารและตรวจสอบ 
ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ  
สถานการณ ปญหาที่เกี่ยวของ 
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน  
ทองถิ่น และประเทศ  
เขารวมกิจกรรมและรวมเปน 
อาสาสมัครในกิจกรรม 
สาธารณะประโยชน  
ระดับโรงเรยีนหรือชุมชน 
ที่เหมาะสมตามวัย  
โดยคำนึงถึงผลดีและผลเสีย 
ที่จะเกิดขึ้น 

หาทางออกรวมกัน 
กับผทูี่เกี่ยวของในการแก 
ปญหาความขดัแยงหรือทบท
วนกฎ ระเบียบ กติกาในช้ัน
เรียนอยางมีเหตผุลโดยใช
กระบวนการปรึกษาหารือ 
ตามวิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ ๒. พลเมืองรับผิดชอบ 

ต่อบทบาทหน้าท ี
๓. พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

๖ รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่นพยายามที่จะ
เห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัตตินตามกฎ
กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำตาม
บทบาทหน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ริเริ่มและมสี่วนร่วมทาง
สังคมในประเด็นท่ีสนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจติ
สาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกและร่วมสร้าง 
การเปลีย่นแปลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยสันตวิิธีและวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

- รู้จักและปกป้องสิทธิเสรภีาพ
ของตนเองและผู้อื่น ไม่กลั่น
แกล้งผู้อื่นท้ังทางร่างกาย วาจา 
และความสัมพันธ์ทางสังคม  
(Social bullying) ให้เกียรติและ
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ด่วนตดัสินผู้อื่น
โดยใช้อคติ พยายามที่จะเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น (Empathy) แบ่งปัน 
สิ่งของต่าง ๆ ของตนให้กับ 
ผู้อื่นตามความเหมาะสม 

- เคารพและปฏิบัตติน 
ตามกฎ กติกา ข้อตกลง  
และกฎหมายอย่างเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจน 
แนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม 
ที่มีความหลากหลายในฐานะ
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ติดตามและประเมิน 
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และประเด็นปญัหา
ของท้องถิ่น ประเทศ ริเริ่มและมี
ส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่
สนใจด้วยจติสาธารณะ 
(Public Mind) โดยคำนึงถึง 
ผลดีและผลเสยีที่จะเกดิขึ้น 

- กระตือรือร้นในการหา
ทางออกร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาและร่วมสร้าง
การเปลีย่นแปลงของท้องถิ่น
หรือประเทศ โดยคำนึงถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วย
สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย 

๗ รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นพยายามที่จะ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ให้เกียรติ 
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบตัิ เคารพและปฏิบัตตินตามกฎ 
กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีพลเมือง
ประชาธิปไตย ติดตามและประเมนิความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ริเริม่และมีส่วนร่วมทางสังคมใน
ประเด็นที่สนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ  
กระตือรือร้นในการหาทางออกร่วมกันและริเริม่ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับ 
ประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วยสันติ
วิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

- รู้จักและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น 
ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งทางร่างกาย 
วาจา และความสัมพันธ์ทาง
สังคม และความสัมพันธ์ใน 
โลกไซเบอร์ (Cyber bullying) 
ให้เกียรติ พยายามที่จะเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นท้ังในโลกจริงและโลก
เสมือน (Digital Empathy)  
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

- เคารพและปฏิบัตติน 
ตามกฎ กติกา ข้อตกลง  
และกฎหมายอย่างเหมาะสม 
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจน 
แนวปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม 
ที่มีความหลากหลาย 
ด้วยความเข้าใจ ในฐานะ 
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 

- ติดตามและประเมินความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และประเด็นปญัหา
ของท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และ 
ประชาคมโลก รเิริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ี
สนใจด้วยจติสาธารณะ (Public  
Mind) โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค  
และประชาคมโลก 

- กระตือรือร้นในการหา
ทางออกร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาและริเริม่ใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลกโดยคำนึงถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วย
สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ ๒. พลเมืองรับผิดชอบ 

ต่อบทบาทหน้าท ี
๓. พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

๘ ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามที่จะ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของ
การพึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากอคติ ใช้วิจารณญาณใน 
การติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา รเิริม่และมีส่วนร่วม
ทางสังคมในประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคม
โลก ด้วยจติสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้นในการร่วม
สร้างการเปลีย่นแปลงเชิงบวก เกีย่วกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่น ด้วยค่านิยมประชาธิปไตย 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้อื่น 
ไม่เลือกปฏิบัติและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 
(Digital Empathy) บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคต ิ

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

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม 
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ริเริม่และมสี่วนร่วมทาง
สงัคมในประเด็นท่ีหลากหลาย 
ด้วยจิตสาธารณะ (Public  
Mind) โดยคำนึงถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นท้ังในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 

- กระตือรือร้นในการร่วมสร้าง 
การเปลีย่นแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค  
และประชาคมโลก  
ค่านิยมประชาธิปไตย  
และแนวทางสันติวิธ ี

๙ ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาทางสังคม พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนบนพืน้ฐานของการพึ่งพากันโดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิ มีความรับผดิชอบต่อบทบาท
หน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ใช้วิจารณญาณใน
การติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา รเิริม่และมีส่วนร่วม 
ทางสังคมในประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคม
โลก ด้วยจติสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้นในการร่วม
สร้างการเปลีย่นแปลงเชิงบวก เกีย่วกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่น ด้วยความเช่ือมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ค่านยิม
ประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกดิความรุนแรงต่อสังคมและ 
ต่อตัวเอง 

- เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเอง ทั้งในโลกจริง 
และโลกเสมือน (Digital  
Empathy) ช่วยเหลือ  
ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจ 
ผู้อื่น (Empathy) บนพ้ืนฐาน 
ของการพึ่งพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคติ  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
(Non-Discrimination) 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

- เคารพและปฏิบัตติามกฎ  
กติกา และกฎหมาย ตาม
บทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข ด้วยความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่าง 
หลากหลายของสังคมไทย  
และประชาคมโลก 

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม 
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐ การเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการเมืองของพลเมือง 
การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  
รวมทั้งประเด็นปัญหา 
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ 
ประชาคมโลกรเิริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ี
หลากหลาย ด้วยจติสาธารณะ 
(Public Mind) และสำนึกสากล  

- กระตือรือร้นในการร่วมสร้าง 
การเปลีย่นแปลงเชิงบวก  
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา 
ของท้องถิ่น ภูมิภาค และ 
ประชาคมโลก ด้วย 
ความเชื่อมั่น 
ในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม  
ค่านิยมประชาธิปไตย และ 
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรง 
ต่อสังคมและต่อตัวเอง 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
๑. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ ๒. พลเมืองรับผิดชอบ 

ต่อบทบาทหน้าท ี
๓. พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

(Global Mindedness) โดย
คำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกดิขึ้นท้ัง
ในระดับชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 

๑๐ ยึดมั่นและปกป้องในหลักสิทธิเสรภีาพและความเสมอภาค 
สื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะระดบัภูมิภาคและประชาคมโลก  
ด้วยจิตสาธารณะ สำนึกสากล ด้วยความเช่ือมั่นในสังคมทีเ่ท่า
เทียมเป็นธรรม ค่านยิมประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิด
ความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเองแนวทางสันติวิธี 

- เคารพและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของผู้อื่น ตระหนัก 
ในสิทธิเสรภีาพของตนเอง 
ช่วยเหลือ ให้เกียรติ  
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน  
(Digital Empathy) บนพ้ืนฐาน 
ของการพึ่งพาอาศัยกัน  
โดยปราศจากอคติ  
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
(Non-Discrimination) 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันต 

- เคารพและปฏิบัตติามกฎ  
กติกา และกฎหมาย  
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่าง 
และแสดงออกซึ่งความเคารพ 
ในความหลากหลายของ 
สังคมไทย และประชาคมโลก 

- ใช้วิจารณญาณในการตดิตาม 
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐ การเคลื่อนไหวทางสังคม 
และการเมืองของพลเมือง  
การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  
รวมทั้งประเด็นปัญหา 
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ 
ประชาคมโลก รเิริ่มและม ี
ส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นที่
หลากหลาย และสื่อสารผ่าน
ช่องทางสาธารณะ ด้วยจิต
สาธารณะและสำนึกสากล 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกดิขึ้น
ทั้งในระดับชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก 

- กระตือรือร้น มีบทบาทนำ 
หรือเป็นต้นแบบในการร่วม 
สร้างการเปลีย่นแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหาของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก  
ด้วยความเช่ือมั่นในสังคม 
ที่เท่าเทียมเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตยและ 
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรง 
ต่อสังคมและต่อตัวเอง 
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สมรรถนะ 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

(Sustainable coexistence with living in the harmony of nature and science) 
นิยาม 
 มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและเอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีมีความอยากรู้อยากเห็น 
ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบ 
 ๑. การเข้าใจปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นบนโลกและในเอกภพ : สืบเสาะ ทำความเข้าใจข้อเท็จจริง 
สาเหตุกระบวนการ และผลกระทบที่เกิดข้ึนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และในเอกภพ 
 ๒. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างย่ังยืน : 
มองเห็นปัญหา เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ๓. การสร้าง ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี : สร้างและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์รู้เท่าทัน มีความฉลาดทางดิจิทัล คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม 
 ๔. การมีคุณลักษณะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับการเข้าใจระบบธรรมชาติและ 
การอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน : มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เข้าใจระบบธรรมชาติเห็นคุณค่าของ
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ที่มาและกรอบแนวคิด 

 ความก้าวหน้าของวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้อุตสาหกรรม และอาชีพต่างๆ 
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรก็ตามความก้าวหน้านี้กลับสวน
ทางกับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่มนุษย์มุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู ่ ต่างได้ฉกฉวยประโยชน์จากธรรมชาติในหลาย ๆ ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตจนเกิน
ความสามารถของธรรมชาติในการฟ้ืนฟูกลับมาได้ใหม่ทันกับความต้องการที่ไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์สิ่งเหล่านี้ 
ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างมนุษย์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติซึ่งรุนแรงมากข้ึนใน
ปัจจุบัน ดังนั้น การที่พลเมืองโลกตระหนักรู้ในการรักษาสมดุลระหว่างการนำความรู้ความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาการเทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงชีวิตหรือแก้ปัญหากับการใช้และอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนจนเกินพอดีก็จะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและอย่างยั่งยืน 
 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที ่๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 
๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือ ร่วมกนับรรลุ
การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๔) 
 องค์การสหประชาชาติ(United Nations) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals; SDGs) เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันไว้ ๑๗ เป้าหมาย ซ่ึง
สามารถแบ่งได้เป็น ๑๖๙ เป้าหมายย่อย และ ๒๔๗ ตัวชี้วัด ทั้งนี้เมื่อนำเป้าหมายมาจัดกลุ่มตามมิติที่ 
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สัมพันธ์กันจะได้เป็น ๕ มิต(ิ๕Ps) โดยการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ ๔ ของ 
SDGs จะจัดรวมอยู่ในมิติการพัฒนาคน (People) ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างหลักประกัน
ว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๔ และ United Nations,๒๐๒๑) ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น ตามท่ีระบุไว้ในเป้าหมายย่อยที่ ๔.๗ จะมุ่งพัฒนาให้การมีความรู้และทักษะที่
นำไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลซึ่งกันและกัน โดยความรู้และทักษะที่
จำเป็น เช่น ความสามารถในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้แบบวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือนำไปสู่การเป็นพลเมือง
โลกที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนโดยมีความรู้ที่ถูกต้อง 
เช่น ไม่ปล่อยปลาบางสายพันธ์ลงในแหล่งน้ำจนทำให้สัตว์น้ำประจำท้องถิ่นถูกรุกรานหรือสูญพันธ์ซึ่งทำให้
ระบบนิเวศเกิดความเสียหาย 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 

 ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นสมรรถนะด้านสติปัญญา การรู้คิด สังคม อารมณ์และการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล ในการที่จะเผชิญกับความท้าทาย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนโลกดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม 
และจริยธรรม การที่บุคคลมีความฉลาดทางดิจิทัลจะทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตใน 
การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับตน รู้ผิดรู้ถูก และรู้เท่าทัน เป็นบรรทัดฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง 
เหมาะสม เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัย ความฉลาดทางดิจิทัลมี๘ ด้าน ดังนี้ 

 
อ้างอิงจาก https://www.dqinstitute.org 

 ๑. อัตลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity) อัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล เป็นความสามารถสร้างและ
บริหารจัดการ สร้างตัวตน ปรับเปลี่ยน และ รักษาอัตลักษณ์ท่ีดีบนโลกดิจิทัลให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

https://www.dqinstitute.org/
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 ๒. การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Use) เป็นความสามารถในการบริหารจัดการเวลา รักษา
สมดุลระหว่างการใช้เวลาในโลกดิจิทัล และใน ชีวิตประจำวันของตนเอง สามารถควบคุมตนเองและจัดสรร
เวลาในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานสื่อสังคม 
(social Media) และเกมออนไลน์ (online games) ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง เกิดสมดุลระหว่างโลก
ออนไลน์และโลกความเป็นจริง อีกทั้งตระหนัก ถึงอันตราย และสุขภาพจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป และ
ผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล  
 ๓. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Safety) เป็นความสามารถในการกำหนด ลด ป้องกัน หรือ
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทางไซเบอร์ เช่น การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyberbullying) การมีภูมิคุ้มกัน
ในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์การกลั่น แกล้งบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาด  
 ๔. การป้องกันภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เป็นความสามารถที่จะป้องกันภัยคุกคามบนโลก
ดิจิทัล เช่น การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีจากไวรัส การป้องกันมัลแวร์ จัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 
โดยสำรวจ ตรวจสอบ ป้องกัน สร้างและรักษา ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย 
 ๕. ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence) เป็นความสามารถใน
การตระหนักรู้เห็นใจ สนับสนุน แบ่งปันกับผู้ใช้งานคนอ่ืนบนโลกดิจิทัล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนทาง
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
 ๖. การสื่อสารในโลกดิจิทัล (Digital Communication) เป็นความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นบนโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจถึงร่องรอยดิจิทัล (digital footprint) ตลอดจนระมัดระวังถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองบนโลกดิจิทัล 
 ๗. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
ข้อมูล หรือสื่อที่ปรากฏบนโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือนำไปตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมทางดิจิทัล 
 ๘. การรู้สิทธิในโลกดิจิทัล (Digital Rights) เข้าใจความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพใน
สิทธิการเป็นเจ้าของผลงานของผู้อื่น 
 การปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีมีความฉลาดทางดิจิทัลนั้น เป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้กับโลกอนาคตที่จะเป็นสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ แนวคิดของการเป็นพลเมือง 
ดิจิทัลนี้จะเป็นการค่อย ๆ พัฒนาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพ ทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างผู้มีความรู้ในการใช้ 
งานเทคโนโลยีป้องกันภัยที่จะเกิดข้ึน และมีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ได้ 
อย่างสมดุล 

คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ หรือการแสดงออกถึง 
การมีจิตใจที่เป็นวิทยาศาสตร์(Kozlow,M.J. & Nay, M.A., ๑๙๗๖) ที่สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมั่น 
และศรัทธาในการสืบเสาะค้นหาหลักฐานที่รวบรวมได้เพ่ือทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติและสามารถนำ 
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรมและมีคุณค่า คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์สามารถเกิดจากการฝึกฝนหรือได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และคิดแบบวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 
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 การใช้วิจารณญาณ (Critical-Mindedness) ค้นหาและยอมรับการไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูล
ที่สืบเสาะได้กับความเชื่อ หรือความรู้ที่มีมาแต่เดิม วิเคราะห์และให้เหตุผลข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนประเมิน
และตัดสินใจ 

 ความรอบคอบ (Suspended Judgement) ไม่แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ใด ๆ จนกว่าจะลง
มือสืบเสาะค้นหา ลงข้อสรุปหรือสร้างคำอธิบายจากขอบเขตของหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น พร้อมทั้งยอมรับ 
และเห็นคุณค่าของการสร้างหรือการคัดค้านข้อจำกัดของข้อสรุปหรือทฤษฎี 

 ความเชื่อม่ันต่อหลักฐาน (Respect for Evidence) พยายามสืบเสาะค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ได้จากการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การทดลอง หรือการสร้างแบบจำลอง เพ่ือใช้สนับสนุนการอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์หรือใช้โต้แย้งกับคำอธิบายที่แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับคำอธิบายของตนเอง 
 ความซ่ือสัตย์(Honesty) เก็บรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุด รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูล 
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ทุกรายการ แม้ว่าบางข้อมูล จะขัดแย้งกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณ์ไว้ไม่แอบอ้างผลงานของ 
ผู้อื่นมาเป็นของตน และยอมรับงานของผู้อ่ืนอย่างเปิดเผย 

 วัตถุวิสัย (Objectivity) แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานที่รวบรวมได้อย่างเที่ยงตรง 
ปราศจากอคติโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐานหรือสิ่งที่พยากรณ์ไว้และ 
ไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่เดิมมามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล 

 การยอมรับความเห็นต่าง (Willingness to Change Opinions) ยอมรับความเห็นหรือแนวคิดท่ีมี
ประจักษ์พยานและเหตุผลที่แตกต่างจากตนเอง แสดงการยอมรับว่าทุกสมมติฐาน ข้อสรุป แนวคิด หรือทฤษฎี
ต่าง ๆ มีความไม่แน่นอน มีข้อจำกัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้และยินดีเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือแนวคิด
ของตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์และเหตุผลที่มีความถูกต้องมากกว่า 

 ความใจกว้าง (Open-Mindedness) คิดพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ในระหว่างการสืบเสาะ
ค้นหาพร้อมทั้งยินดีรับฟัง และประเมินแนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้อื่นนำเสนอหรือแนะนำ 

 ความอยากรู้อยากเห็น (Questioning Attitude) กระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาคำตอบของข้อ
สงสัยหรือแนวคิดท่ีขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันกับแนวคิดของตนเอง ตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะ
ค้นหาคำตอบ หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือแนวคิดท่ีแตกต่างนั้น 

 ความมุ่งม่ันอดทน (Toleranceof Uncertainty) ไม่ย่อท้อในการค้นหาข้อมูล หลักฐานเพ่ือนำไปสู่
การอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือสิ่งที่สงสัย แสดงความเข้าใจและยอมรับว่าความไม่ 
แน่นอน ความไม่ชัดเจนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใด ๆ สามารถเข้าใกล้ความจริง 
ทางธรรมชาติแต่ยังไม่สิ้นสุด จึงต้องมุ่งมั่นในการสืบเสาะค้นหาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ท้อถอย 
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ 

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

เริ่มต้น    

๒ 

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

กำลัง
พัฒนา    

๓ 

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

สามารถ เริ่มต้น   

๔ 

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

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา   

๕ 

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

 

สามารถ เริ่มต้น  

ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน(ต่อ) 
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 
ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๖ 

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

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา  

๗ 

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

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

๘ 

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

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 
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ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน(ต่อ) 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

ระดับ คำบรรยายระดับ ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๙ 

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

   สามารถ 

๑๐ 

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

  

 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

๑ ช่างสงสัย มีจินตนาการ สังเกต ซกัถาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างกระตือรือร้น บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น 
จากการสังเกต จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอ 
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และอธิบายสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและสิ่งรอบตัว ทำกิจกรรม กิจวตัร
ต่าง ๆ และแก้ปญัหาโดยใช้ความรู้คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลย ีใช้เทคโนโลย ี
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ใช้สิ่งของอย่างประหยดั 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตโดยการใช้ประสาทสมัผสัทั้ง
ห้าและลงความเห็นจาก
ประสบการณ์ของตนเองเพื่อ
เชื่อมโยงความหมายของข้อเท็จจรงิ
ในมิติการรับรู้ด้านต่าง ๆ เช่น มีกลิ่น
หอมเย็น มีกลิ่นเหม็นเขียว มีเสียง
หวาน 
- ซักถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่สนใจ 
- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
ธรรมชาติและสถานการณ์ใกลต้ัว
จากคำถามของครูหรือด้วยวิธีการ
ของตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- จำแนกความเหมือนและความ
แตกต่างของข้อมูล และใหเ้หตผุล
เชิงเปรียบเทียบในมติิของความสัน้
ยาว หนักเบา มากน้อย ช้าเร็ว ร้อน
เย็นสสีันท่ีแตกต่างกัน กลิ่นรส ดัง

การมองเห็นความเชื่อมโยง 
- ใช้ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้อง 
กับคณิตศาสตร์ และ/หรือ 
วิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม  
กิจวัตรต่าง ๆ และแก้ปญัหาได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างของเล่นหรือช้ินงานเพื่อ 
ขยายความสามารถของตนเองใน 
การเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง 
สะดวก 
- ใช้สิ่งของรอบตัวได้ถูกต้องตาม 
คำแนะนำ โดยคำนึงถึงความ 
ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 
 

ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ 
เทคโนโลยีดิจิทลัอื่น ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม 
คำแนะนำ และปฏิบัตติาม
ข้อตกลงในการใช้งาน การแบ่ง
เวลา 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ช่างสังเกตและมีจินตนาการ  
- ช่างสงสัยและกระตือรือร้น
ในการซักถามและหาคำตอบ 
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวท่ีสังเกตได ้
 

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- รับรู้สิ่งรอบตัวและการ 
เปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัว
โดยบอกความสัมพันธ์ของสิ่ง
รอบตัวที่เช่ือมโยงกับตนเอง  
- มีส่วนร่วมในการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในบริเวณบา้นของ 
ตนเอง  
- ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยดั ไมเ่หลือท้ิง 

พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เบา สว่างมืด ตามข้อเท็จจริงท่ี
รวบรวมได้ด้วยภาษาของตนเอง  
- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
รูปภาพสญัลักษณ์แผนภาพ แผนภมูิ
อย่างง่ายด้วยตนเองหรือจากการ
ช่วยเหลือของคร ู
- อ่านและลงข้อสรปุจากข้อมูลที่
นำเสนอด้วยตนเองหรือจากการ
ช่วยเหลือของคร ู
 

การอธิบายปรากฏการณ์ 
- บอกข้อเท็จจริงจากการสังเกต
สถานการณ์ใกล้ตัวทีส่นใจที่
สอดคล้องกับข้อมลูที่รวบรวมได ้
และ/หรืออธิบายด้วยแบบรูป 
(pattern) อย่างง่าย 

๒ ช่างสงสัย กระตือรือร้นในการตั้งคำถามและรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย อ่านข้อมูลและลง 
ข้อสรุปเพื่ออธิบายสาเหตุของสถานการณ์ใกลต้ัวจาก
ความสัมพันธ์ของหลักฐานทีร่วบรวมได้แก้ปญัหา 
จากสถานการณ์ใกลต้ัวหรือสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือเทคโนโลยี ใช้ 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามในสิ่งรอบตวัท่ี
สนใจ 
- เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เครื่องมอื
อย่างง่ายและบันทึกข้อมูล จาก

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรเ์พื่อ 
อธิบายสิ่งรอบตัวหรือสถานการณ ์
ใกล้ตัว 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อ 
ขยายความสามารถของตนเองใน 
การเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง 
สะดวก 
- ใช้สิ่งของรอบตัวได้ถูกต้องตาม 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ช่างสงสัยและกระตือรือร้น
ในการตั้งคำถาม คาดการณ์ 
และหาคำตอบหรือแก้ปญัหา 
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 

พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม มสี่วนร่วมใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรอืชุมชน ใช้สิ่งของ
อย่างใส่ใจและรู้คุณคา่ 

คำถามของครูหรือด้วยวิธีการของ
ตนเอง 
 

การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- อ่านและลงข้อสรปุจากรูปภาพ 
สัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิอย่าง
ง่าย  
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุของสิ่งรอบตัว โดย
ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ
หลักฐานที่รวบรวมได ้

- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้
ตัวหรือสิ่งแวดล้อมในบรเิวณ
โรงเรียนหรือชุมชน 
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาจาก 
สถานการณ์ใกล้ตัว หรือ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนหรือ
ชุมชนของตนเองด้วยภาษาของ
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และ/หรือ
วิทยาศาสตร์และแก้ปัญหาอย่าง
ง่าย 

หน้าท่ีใช้สอย โดยคำนึงถึงความ 
ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัโดยคำนึงถึง 
สุขภาพของตนเอง จัดเวลาและ 
สร้างปฏสิัมพันธ์กับคนในโลก
ดิจิทัลและชีวิตจริงให้เหมาะสม 

ยั่งยืน 
- มีส่วนร่วมในการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน 
หรือชุมชนของตนเอง 
- ใช้สิ่งของในชีวิตประจำอย่าง
ใส่ใจและรู้คุณค่า 

๓ กระตือรือร้นและมีฉันทะในการใฝห่าความรู้ ตั้งคำถามที่
นำไปสู่การหาคำตอบและรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
อย่างง่าย เลือกรูปแบบการนำเสนอ วิเคราะห์และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อสรปุ อธิบาย สาเหตุของ
ปรากฏการณ์จากหลักฐานทีร่วบรวมได้และเช่ือมโยงผล
ที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนออกแบบแนวทาง
และลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือ 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมี
สมมติฐานถึงสาเหต ุ
ของปรากฏการณ์อย่างง่าย 
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล 
รวบรวมข้อมลูโดย 
ใช้เครื่องมืออย่างง่าย 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง  
- ระบุปัญหาและมองเห็นระบบ 
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และเช่ือมโยง
กับตนเอง  
 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างช้ินงานและเครื่องมือเพื่อ 
ขยายความสามารถของตนเองใน 
การเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง 
สะดวก และแก้ปัญหาใน 
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
- เลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กระตือรือร้นและพยายามหา 
สาเหตุของปรากฏการณต์่าง 
ๆ หรือแก้ปัญหา และ มีฉันทะ  
ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหาความรู้
ที่ตนเองสนใจ 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

สิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ/หรือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยอีย่างปลอดภัยและ 
เหมาะสม ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณบา้น โรงเรียน 
หรือชุมชนของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้
คุณค่า 

การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- เลือกรูปแบบการนำเสนอที่
เหมาะสมกับข้อมลูและนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 
สัญลักษณ์แผนภาพ ตาราง แผนภมูิ 
- วิเคราะห์ข้อมลูและลงข้อสรุปจาก
รูปภาพ สญัลักษณ์ แผนภาพ 
แผนภูมิ ตาราง 
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความ
สมเหตุสมผลของข้อสรุปจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้  
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์
อย่างง่ายจากหลักฐานที่รวบรวมได้ 
- อธิบายความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกีย่วข้อง
กัน ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
ที ่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/
หรือ เทคโนโลยี  
- ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ 
ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบรเิวณ 
บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง ตามแนวทางที่ออกแบบไว ้

ได้ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย โดย 
คำนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- รู้จักข้อมูลส่วนตัวและเลือก 
วิธีการที่เหมาะสมในการปกป้อง 
ข้อมูลส่วนตัว 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรู้  
สืบค้นข้อมูล และสื่อสาร  
-ระบุ แยกแยะถึงความเป็นจริง 
ของชีวิตและธรรรมชาติที่แตกต่าง 
จากโลกของเกมและสื่อดิจิทัล 

- เชื่อมั่นในคำอธิบายที่มี
เหตุผลจากหลักฐานที่รวบรวม
ได ้
- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์
ของข้อมูลซึ่งเป็นท่ีมาของ 
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในการ
สร้างพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาแตเ่ป็นผูร้่วมแก้ปัญหา 
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- ใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมใน 
บริเวณบา้น โรงเรียน หรือ 
ชุมชนของตนเอง 
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาตริอบ 
ตัวอย่างประหยดัและรู้คณุค่า 

๔ รวบรวมข้อมลูอย่างซื่อสตัย์ ออกแบบและเลือกใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดการเพื่อลงข้อสรุป อธิบายสาเหตุ

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ 
ขยายความสามารถของตนเองใน 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

และกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่
รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ และเชื่อมโยง
ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนคาดการณ์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักวิชาและไม่มีอคติ  
ออกแบบแนวทางและลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
ตามวัตถุประสงค์อย่างคุม้ค่าและปลอดภัย รับรู้และมี
จิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ออกแบบการบันทึกข้อมูล 
รวบรวมข้อมลูโดยเลือกใช้เครื่องมอื
ที่เหมาะสม 
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความ
สมเหตุสมผลของข้อมูล 
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- จัดการและนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลและ
จุดประสงค์ในการนำเสนอ 
- วิเคราะห์ข้อมลูจำนวนมาก ลง
ข้อสรุปจากข้อมลูที่นำเสนอ และ
ประเมินความสมเหตุสมผลของ
ข้อสรุป 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์อย่างง่ายจาก
หลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้
ในศาสตรต์่าง ๆ 

- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้
ตัวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้ โดยใช้ความรู้ทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี  
- แก้ปัญหาจากสถานการณต์่าง ๆ 
ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตาม 
แนวทางที่ออกแบบไว้ 

การเล่น ทำงาน และใช้ชีวิตอย่าง 
สะดวก และแก้ปัญหาใน 
ชีวิตประจำวัน 
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน และใช้อย่าง 
คุ้มค่าด้วยการนำกลบัมาใช้ซ้ำ  
(reuse) หรือลดการใช้ (reduce) 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรู้  
สื่อสาร และทำงานได้ตรงตามวตัถุ 
ประสงค์และเป็นประโยชน ์
-ประเมินและป้องกันความเสี่ยง 
จากการระรานทางไซเบอร์  
(cyberbullying management) 

- ใช้เหตุผลและความสัมพันธ์
ของข้อมูลในการคาดการณ ์
ปรากฏการณต์่าง ๆ โดย 
ปราศจากอคต ิ
- เก็บรวบรวมและนำเสนอ
ข้อมูลตามทีร่วบรวมได้จริง 
  
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- รับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดย 
บอกการเปลีย่นแปลงและ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- มีจิตสำนึกโดยไม่เป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

- อธิบายความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณ์อย่างง่ายที่เกีย่วข้อง
กัน ซึ่งมีผลต่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณ์
อย่างง่าย โดยอาศัยหลักวิชาและ
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

๕ ใส่ใจ และมีฉันทะในการใฝ่หาความรู้ สังเกต ตั้งคำถามท่ี
นำไปสู่การหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป  
ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับ
คำถาม ประเมินความนา่เชื่อถือของข้อมูล จัดการและ
นำเสนอข้อมูลหลายประเภทได้อยา่งเหมาะสม วิเคราะห์
และเลือกชุดข้อมูลทีส่อดคล้องกับสมมติฐาน และ
ประเมินข้อสรุปและข้อกลา่วอ้าง อธิบายสาเหตุและ
กระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่รวบรวม 
ได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และเช่ือมโยงผลต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน คาดการณ์เกี่ยวกับ
ปรากฏการณโ์ดยอาศยัหลักวิชาอย่างมีเหตผุลและไม่มี
อคติ แก้ปัญหาปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลง
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาตโิดยใช้ความรู ้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่าปลอดภัย และเหมาะสม รับรู้และเห็นตัวเอง

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมี
สมมติฐานถึงสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ทั่วไป 
- ประเมินและเลือกวิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทและมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยตา่ง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
- ออกแบบการบันทึกข้อมูล 
รวบรวมข้อมลูที่สอดคล้องกับวิธีการ
ที่เลือกมา 
- ประเมินความน่าเชื่อถือและความ
สมเหตุสมผลของข้อมูลและหลักฐาน 
 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ผลกระทบ และ 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหตุ
และผลของการเปลี่ยนแปลงของ 
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ 
ธรรมชาติที่เกีย่วข้องกับการดำเนนิ 
ชีวิตของมนุษย์ 
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- แก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ตา่ง 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ 
ขยายความสามารถของตนเอง
ตามความสนใจ และแก้ปัญหาจาก 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา 
จากสถานการณ์ปัจจบุันใน
โรงเรียนหรือชุมชน และเลือกใช้
เทคโนโลยี อย่างคุ้มค่าด้วยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ลดการใช้ 
(reduce) หรือแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการค้นหา  

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ใส่ใจและพยายามหาสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือ 
แก้ปัญหา กระตือรือร้นและม ี
ฉันทะ ฝักใฝ่ในการค้นคว้าหา 
ความรู้ที่ตนเองสนใจอย่าง 
เหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจใน 
กระบวนการแก้ปญัหา โดย 
ปราศจากอคต ิ
- ไม่แอบอ้างผลงานคนอ่ืนมา
เป็นของตน  
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เป็นส่วนหน่ึงของระบบธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามความจำเป็น 

การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- จัดการและนำเสนอข้อมูลหลาย
ประเภทในรูปแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ์แผนภาพ แผนภูม ิ
ตาราง หรือกราฟ ได้อย่างเหมาะสม
กับข้อมูลและตรงกับจดุประสงค์ใน
การนำเสนอ 
- วิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง แผนภูมิ 
หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ลงข้อสรปุ
จากข้อมูลที่นำเสนอ และประเมิน
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุปและ
ข้อกล่าวอ้าง (claim) 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ทั่วไปจากหลักฐาน
ที่รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ 
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบของปรากฏการณ์ทั่วไปท่ี

ๆ ในระบบธรรมชาตโิดยใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

จัดการ และนำเสนอข้อมูลเพื่อ
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
- เข้าใจโดยระบุว่าข้อมูลบนสื่อ 
ดิจิทัลที่เปดิเผยต่อสาธารณะไม่
สูญหายซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ใน 
ปัจจุบันและในอนาคตจึงต้อง 
รักษาอัตลักษณ์ (digital 
citizenidentity) และร่องรอย
ทางดิจิทัล (digital footprint) 
ของตนเองโดยการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

- ไม่ด่วนตดัสินใจหรือลง
ข้อสรุป 
เมื่อยังไมม่ีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือเพียงพอ  
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- รับรู้เกี่ยวกับระบบธรรมชาติ
โดย 
บอกได้ว่าสิ่งตา่ง ๆ ใน
ธรรมชาตมิีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
- เคารพระบบธรรมชาติและ
เห็นตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบ โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาตติาม 
ความจำเป็น และไม่เป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณ์
ทั่วไปอย่างสมเหตสุมผลโดยอาศัย
หลักวิชาและข้อมลูที่รวบรวมได้ 

๖ มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของปรากฏการณ์ ออกแบบ
วิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมลูที่
ค่อนข้างซับซ้อนและประเมินความสมเหตสุมผลของ
ข้อสรุปและการอนุมาน ยอมรับและยินดีเปลีย่นแปลง
ข้อสรุปเมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอ อธิบายสาเหตุ
และกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่
รวบรวมได้โดยใช้ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ และเชื่อมโยง
ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอยา่ง
เป็นระบบคาดการณ์เกีย่วกับปรากฏการณ์โดยอาศัย
หลักวิชาและข้อมลูรอบด้านแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ในระบบธรรมชาตไิดอ้ย่างเหมาะสม ใช้
เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และรูเ้ท่าทันในการสือ่สารผ่านโลกดิจิทัล ใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมคีวามรบัผิดชอบ 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมกับบริบทและมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัย  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และ
รวบรวมข้อมลูตามวิธีการที่ออกแบบ 
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่
ค่อนข้างซับซ้อนและหลายประเภท
ในรูปแบบรูปภาพ สัญลักษณ ์
แผนภาพ แผนผัง แผนภมูิตาราง 
กราฟ หรือสมการ ได้อย่างเหมาะสม
กับข้อมูลและตรงกับจดุประสงค์ใน
การนำเสนอ 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ค้นหาสาเหตุ  
ผลกระทบ และความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงท่ีเป็นเหตุและผลของการ 
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ตา่ง  
ๆ ในระบบธรรมชาติและการ
เผชิญปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่
คาดคิดที่เกีย่วข้องกับการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ 
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- เลือกใช้ความรู้ และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีพื่อ 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อขยาย 
ความสามารถของตนเองในการ 
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- เข้าถึงและเลือกใช้เทคโนโลย ี
ดิจิทัลและแอปพลิเคชันอย่าง 
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ การ 
บริหารจดัการ การทำงาน 
คำนึงถึงผลกระทบ รู้เท่าทัน 
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
- เขียนโปรแกรมในการสร้างแอป 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่นในการหาสาเหตุของ 
ปรากฏการณต์่าง ๆ หรือ 
แก้ปัญหา  
- ยอมรับและยินดี
เปลี่ยนแปลงการตดัสินใจหรือ
ข้อสรุปเมื่อมีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือเพียงพอ  
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- ตระหนักในความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยปรับ
พฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างม ี

พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

- วิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง แผนภูมิ 
หรือกราฟเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ลงข้อสรปุ
จากข้อมูลที่นำเสนอ ประเมิน 
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุป 
(conclusion) และการอนุมาน 
(inference)  
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ทั่วไปโดยคำนึงถงึ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
จากหลักฐานที่รวบรวมได้โดยใช้
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบของปรากฏการณ์ทั่วไปโดย
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับประเทศ 
- คาดการณเ์กี่ยวกับปรากฏการณ์
ทั่วไปอย่างสมเหตสุมผลโดยอาศัย
หลักวิชาและข้อมลูที่รอบดา้น 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกับ
การเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาตไิด้อย่าง 
เหมาะสม 

พลิเคชันเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้งาน ความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

๗ มุ่งมั่น อดทน และจดจ่อในการหาสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน สงัเกต ตั้งคำถาม 
ออกแบบ ประเมิน และปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ตรวจสอบและประเมินความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูล ประเมินและปรับปรุงการนำเสนอ
ข้อมูลให้เหมาะสม ใช้ความรู้ในการประเมิน 
ความสมเหตสุมผลของข้อสรุปและการอนุมาน อธิบาย
สาเหตุและกระบวนการของปรากฏการณ์จากหลักฐานที่
รวบรวมได้และใช้ความรู้หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
และเชื่อมโยงผลต่อชีวิต ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศอยา่งเป็นระบบ พยากรณ์เกีย่วกับ 
ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผลและใช้ข้อมูลรอบด้าน 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไมค่าดคดิเกี่ยวกับการดำเนิน 
ชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ด้วย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมสี่วนร่วมใน
การปกป้องหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน  
โดยเสนอแนวทาง นำไปปฏิบตัิ ตรวจสอบผลและ
ปรับปรุงวิธีการ ใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อ 
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สรา้งและแบ่งปันข้อมูล
อย่างปลอดภัย 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมี
สมมติฐานถึงสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน  
- ออกแบบวิธีการและเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ประเมิน 
และปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมลูที่
เหมาะสมกับบริบทและมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และรวบรวม
ข้อมูลตามวิธีการที่ออกแบบ 
- ตรวจสอบและประเมินความ
น่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อน 
และหลายประเภท 
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- ประเมินและปรบัปรุงการนำเสนอ
ข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลาย
ประเภทที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับ 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหา ค้นหาและวเิคราะห ์
สาเหตุ ผลกระทบ และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เป็นเหตุ
และผลของการเปลี่ยนแปลงของ 
ปรากฏการณต์่าง ๆ ในระบบ 
ธรรมชาติและการเผชิญปัญหา 
เฉพาะหน้าที่ไม่คาดคดิที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินชีวิตของมนุษย ์
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาต ิ
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยโีดย 
พิจารณาข้อมลูรอบด้าน เพื่อ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- นำเสนอแนวทางในการปกป้อง 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อขยาย 
ความสามารถของตนเองในการ 
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนในชุมชน 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
- เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อนในชุมชน โดยคำนึงถึงผล 
ที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- เขียนโปรแกรมในการสร้างแอป 
พลิเคชันเพื่อนำไปใช้งานท่ีมีความ 
ซับซ้อนมากข้ึน 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัสร้างสื่อ 
ออนไลน์และแบ่งปันข้อมูลอย่าง 
ปลอดภัยและเข้าใจความแตกต่าง 
ทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
- ประเมินและกลั่นกรองข้อมูล  
ข่าวสาร ข่าวลวง (fake news)  

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่น อดทน จดจ่อ เพื่อหา 
สาเหตุหรือแก้ปญัหาของ 
ปรากฏการณต์่าง ๆ  
- เปิดรับแนวคิดหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อหา
สาเหตุ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาต ิ
- ใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือและ 
ปราศจากอคติในการลง
ข้อสรุป และใช้ข้อมลูนั้นอย่าง 
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน 
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- เห็นความสัมพันธ์ที่เป็น
ระบบระหว่างมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
โดยมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

จุดประสงค์ในการนำเสนอ และผูร้ับ
สาร 
- วิเคราะห์ข้อมลูที่ค่อนข้างซับซ้อน
และหลายประเภทเพื่อเลือกชุด
ข้อมูลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ลง
ข้อสรุปจากข้อมลูที่นำเสนอ 
ประเมินความสมเหตุสมผลของ
ข้อสรุป(conclusion) และการ
อนุมาน (inference) โดยใช้ความรู้ 
หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อสงสัย จากหลักฐานที่รวบรวม
ได้และใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี 
หรือกฎ 
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่

หรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน
หรือชุมชนโดยใช้ความรู้ และ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และ
นำไปปฏิบตัิเพื่อให้เกิดประโยชน์
โดยมีการตรวจสอบผลและ
ปรับปรุงวิธีการสามารถอยู่ร่วมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกับ
การเปลีย่นแปลง 

และเนื้อหาออนไลน์ท่ีมีความเสี่ยง
ก่อนการเผยแพร่ต่อโดยคำนึงถึง 
กฎหมาย ประโยชน์แลผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น 
- ตรวจสอบจดัการกับข้อมลูและ 
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัย 
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber  
security management) 

พฤติกรรมให้อยูร่่วมกับ
ธรรมชาตไิด้อย่างเหมาะสม  
- ตระหนักรู้ถึงคณุค่าและ 
ความสำคญัของระบบ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
มีส่วนร่วมในการปกป้องหรือ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
หรือชุมชน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อชีวิต สิ่งแวดลอ้ม 
และธรรมชาติ  
- พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณท์ี่
ค่อนข้างซับซ้อนอย่างสมเหตุสมผล
และใช้ข้อมูลที่รอบด้าน 

๘ สร้างโครงงานตามหัวข้อท่ีกำหนด โดยตั้งคำถาม 
กำหนดขอบเขตที่ศึกษา ออกแบบ ประเมิน และ 
ปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและเลือก
การอนุมานท่ีตรงกับเงื่อนไขและขอ้จำกัดอย่างม ี
เหตุผล อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนจากหลักฐานท่ีรวบรวมได้โดย 
ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี กฎ และปัจจัยตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงผลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และ 
ธรรมชาติอยา่งเป็นระบบ พยากรณ์เกี่ยวกบั
ปรากฏการณ์อย่างสมเหตุสมผล ใช้ข้อมูลรอบด้านและ 
น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ปัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์ที่
ซับซ้อนในธรรมชาติ แก้ปญัหาอยา่งเป็นระบบ 
และมีวิจารณญาณด้วยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมสี่วนร่วมสร้างสมดลุเพื่อการดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยเสนอแนวทาง 
นำไปปฏิบตัิ ตรวจสอบผลและปรบัปรุงวิธีการอย่าง
มุ่งมั่น อดทน ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการทำงาน 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมี
สมมติฐานถึงสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้าง
โครงงานของตนเองตามหัวข้อหลกั 
(Theme) ที่กำหนด 
- ศึกษาหลักการหรือทฤษฎี กำหนด
ขอบเขตที่ศึกษา และออกแบบ 
ประเมิน และปรับปรุงวิธีการ
รวบรวมข้อมลูที่เหมาะสมกับบริบท
และมีประสิทธิภาพโดยคำนึงปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และ
รวบรวมข้อมลูตามวิธีการที่ออกแบบ 
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที ่
ซับซ้อน ในธรรมชาติ วิเคราะห ์
ปัญหาในเชิงระบบท้ังภาพรวม 
ภาพย่อยของปัญหา เพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหา โดยเช่ือมโยงกบั
มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาต ิ
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและม ี
วิจารณญาณ หรือสร้างสรรค ์

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มี
ความซับซ้อนและแม่นยำ และ
เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
แก้ปัญหาในท้องถิ่นหรือใน
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์
ที่เกิดกับสังคม และไม่ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเขียน 
โปรแกรมในการสร้าง 
แอปพลิเคชันเพ่ือจัดการข้อมูล
จำนวนมากและการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง และช่วยตัดสินใจใน
การทำงานและการแก้ปัญหา 

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่น อดทนในการหา
ความรู้ แก้ปัญหา หรือสร้าง
นวัตกรรม  
- ยอมรับการอนุมานท่ี 
หลากหลายโดยใช้เหตผุล 
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- เห็นความสำคญัของระบบ 
ธรรมชาตโิดยมุ่งมั่นในการ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดลุ 
- มีส่วนร่วมในการสร้างความ 
ตระหนักของคนในชุมชนใน
การสร้างสมดุลเพื่อการ
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

และจัดการผลที่เกดิขึ้น เคารพกฎหมาย มีจริยธรรม 
เห็นคุณคา่ของระบบธรรมชาตโิดยปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดลุ 

- วิเคราะห์ข้อมลูที่ซับซ้อน
หลากหลายประเภทโดยใช้ความรู ้
หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ เพื่อการ 
อนุมานที่หลากหลาย และเลือกการ
อนุมานที่ตรงกับเง่ือนไขและ
ข้อจำกัด 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนโดยใช้
ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 
สงสัย และหลักฐานท่ีรวบรวมได ้
- อธิบายความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบและภาพรวมของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ โดย 
คำนึงถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อ
ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
- พยากรณ์เกี่ยวกับปรากฏการณท์ี่
ซับซ้อนอย่างสมเหตสุมผลและใช้
ข้อมูลที่รอบด้านและน่าเชื่อถือ 

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
- นำเสนอแนวทางในการสร้าง
สมดลุเพื่อการดำรงชีวิตใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนโดยใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีด้
อย่างเหมาะสม และนำไปปฏิบัติ 
ตรวจสอบผลและปรับปรุงวิธีการ
จนสามารถใช้งานได้จริง 

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่หลากหลาย  
ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อ 
พ่วง ระบบเครือข่าย เพื่อจดัการ 
การทำงานให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการส่วนบุคคล หรือ
ชุมชน 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและมีจริยธรรม เข้าใจ 
ถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิ 
ของผู้อื่น 

ดำรงชีวิตในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

๙ สร้างโครงงานตามความสนใจ โดยตั้งคำถาม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หลักการหรือทฤษฎีอยา่งรอบด้านเพื่อ 
ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมลู ประเมินและปรับปรุง
การนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการอนุมาน 
เลือกใช้โมเดลในการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป 
และตอบข้อสงสัย อธิบายสาเหตุและกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและสนใจโดยบูรณาการความรู้
หลากหลายสาขาวิชาและเชื่อมโยงผลต่อธรรมชาติ 
วิเคราะหป์ัญหาในเชิงระบบจากสถานการณ์ในระบบ
ธรรมชาติ แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบและม ี
วิจารณญาณโดยบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ อย่างแน่วแน ่
ไม่ย่อท้อ ปฏิบัตตินเพื่อดำรงชีวิตในธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ มสี่วนร่วมในการสร้างจติสำนึก
ของคนในชุมชน โดยเสนอแนวทางในการปกป้องหรือ
ฟื้นฟู และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ใช้เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการสรา้ง
อาชีพและโอกาสในการแข่งขัน รู้เท่าทัน 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- สังเกตและตั้งคำถามโดยมี
สมมติฐานถึงสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้าง
โครงงานของตนเองตามความสนใจ 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการหรือ
ทฤษฎีอย่างรอบด้าน เพื่อกำหนด
ขอบเขตที่ศึกษา และออกแบบ
วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกบั 
บริบทและมีประสิทธิภาพโดยคำนงึ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย 
และรวบรวมข้อมลูตามวิธีการที่
ออกแบบ  
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- ประเมินและปรบัปรุงการนำเสนอ
ข้อมูลที่ซับซ้อนและหลายประเภท
เพื่อสื่อความหมายของข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุมานโดย
ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎี หรือกฎ 

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาจากสถานการณ์ที ่
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระหว่าง 
มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
วิเคราะหป์ัญหาในเชิงระบบทั้ง 
ภาพรวม ภาพย่อยของปัญหา เพือ่ 
ค้นหาสาเหตุของปัญหา  
 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบและมีวิจารณญาณ หรือ
สร้าง ตรวจสอบประเมิน ปรับปรุง 
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง 
และสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติตนเพื่อดำรงชีวิตใน 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความ 
ซับซ้อนและแม่นยำ และ 
บูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพ หรือ
การเพิ่มมลูค่าของผลผลิต 
แก้ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์
ที่เกิดกับสังคม และไม่ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกับ 
แนวคิดเชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสรมิการสร้าง
อาชีพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ ในระดับชุมชน 
- รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มีความเดด็เดี่ยวตัดสินใจทำ 
อย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อในการ 
คิดค้นแสวงหาความรู้และ
วิธีการใหม่ ๆ โดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา 
- มีวิจารณญาณและความ 
รอบคอบในการแก้ปัญหาหรือ 
สร้างนวัตกรรม 
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตนโดยยอมรบั
อย่างเปิดเผย 
 
 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
- ตระหนักว่ามนุษย์และสังคม
มีส่วนในการรักษาสมดุลของ
ระบบธรรมชาตโิดยมีส่วนร่วม
ในการสร้างจติสำนึกของคนใน
ชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้หลาย
แนวทางและเลือกการอนุมานที ่
ตรงกับเง่ือนไขและข้อจำกัด 
- เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและตอบ
ข้อสงสัย หรือได้แนวคิดในการ
พัฒนาต่อยอดการอธิบาย
ปรากฏการณ ์
- อธิบายสาเหตุและกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและ
สนใจโดยบูรณาการความรู้
หลากหลายสาขาวิชา 
- อธิบายความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและสนใจที่
เกี่ยวข้องกันท่ีมีผลต่อธรรมชาต ิ

สมดลุ  
- นำเสนอแนวทางในการปกป้อง 
หรือฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน โดยใช้
ความรู้ และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อืน่ ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

๑๐ วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการหรือทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตโครงงานท่ี
ศึกษา ออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์ ประเมินจุดแข็งของ 
ชุดข้อมูล สรา้งและยืนยันความถูกต้องของข้อสรุป 
อธิบายสาเหตุ กระบวนการ และความสัมพันธ์ของ 

การสังเกตและการรับรู้ข้อมูล 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการหรือ
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขต
โครงงานท่ีศึกษา และออกแบบ
วิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อมูลทีม่ี

การมองเห็นปัญหาและความ 
เชื่อมโยง 
- ระบุปัญหาและวิเคราะห ์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่เป็น 
จุดวิกฤตจากสถานการณ์ที่สัมพันธ์ 
กันในระบบธรรมชาติซึ่งมผีลต่อ 
ความอยู่รอดของมนุษย์และโลก 

การสร้างและใช้เทคโนโลยี 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความ 
ซับซ้อนและแม่นยำ และ 
บูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการสรา้งอาชีพ หรือ
การเพิ่มมลูค่าของผลผลิต สร้าง

การมีคุณลักษณะทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวในการ 
คิดค้นแสวงหาความรู้และ
วิธีการใหม่ ๆ โดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา 
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ระดับ คำบรรยายระดับ พฤติกรรมบ่งชี 
การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

บนโลกและในเอกภพ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธข์อง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับ

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทนั
วิทยาการเทคโนโลยี 

การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในระบบธรรมชาติโดยบูรณาการ
ความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ วิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลที่เป็นจดุวิกฤตซึ่งมผีลต่อความอยู่รอดของมนุษย์
และโลกจากสถานการณ์ในระบบธรรมชาตสิร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และ
มีวิจารณญาณ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น
และเด็ดเดี่ยวสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ปกป้อง 
หรือฟ้ืนฟู และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างสมดลุและยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม 
การสร้างอาชีพหรือการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และ 
โอกาสในการแข่งขัน คำนึงถึงผลทีจ่ะเกิดขึ้นอย่าง 
รอบด้าน 

ความซับซ้อนและเหมาะสมกับ
บริบท โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อสงสัย และปจัจัย
แทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น และ
รวบรวมข้อมลูตามวิธีการที่ออกแบบ 
 
การจัดการและสื่อความหมาย
ข้อมูล 
- ประเมินจดุแข็งของชุดข้อมูล และ
บูรณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ 
ในการสร้างและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อสรุป 
 
การอธิบายปรากฏการณ์ 
– อธิบายสาเหตุกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ ์
ต่าง ๆ ในระบบธรรมชาตโิดยบรูณา
การความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

 
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
กระบวนการเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาอยา่ง
เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมี
วิจารณญาณ สร้างประเมิน 
ตรวจสอบ และปรับปรุงนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาของตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 
- ปกป้องหรือฟ้ืนฟูธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ และ 
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและอยูร่่วมกับ
ธรรมชาติอยา่งสมดลุและยั่งยืน 

โอกาสในการแข่งขัน แก้ปัญหา
ของท้องถิ่นหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีเกิด
กับสังคม และไมส่่งผลกระทบต่อ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ความฉลาดทางดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัร่วมกับ 
แนวคิดเชิงคำนวณ และบูรณาการ 
ศาสตร์ต่างๆ ในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมการสรา้งอาชีพ สร้าง
โอกาสในการแข่งขันใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

 
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง 
ยั่งยืน 
ตระหนักว่ามนุษย์และสังคมม ี
ส่วนในการรักษาสมดลุของ
ระบบธรรมชาตโิดยมุ่งมั่นใน
การสร้างจิตสำนึกของคนใน
ชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

พฤติกรรมบ่งช้ีตามระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) 
เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือประกอบการเรียนการสอนตา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูง ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย 

-  แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 
 

ระดับ คำนิยามบรรยาย ระดับ พฤติกรรมย่อย เคร่ืองมือ 
เริ่มต้น ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ 

ซับซ้อนเสนอความคิด 
อิสระ คิดคล่องเสนอ 
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
และตัดสินใจเลือกคำตอบ 
เพียงคำตอบเดียวพร้อม 
ระบุเหตุผลของการเลือก 
คำตอบนั้น 
 
 
 
 
 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 1. จำแนกและบอกเหตุผลที่ดำเนินการอย่าง
นั้นได้ด้านการคิดเชิงระบบ 
 1. บอกหรืออธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาโดย
มีรูปแบบหรือขั้นตอนในการอธิบายที่อาจไม่
ชัดเจนแต่มีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
ด้านการคิดสร้างสรรค ์
 1. เสนอความคิดได้อย่างหลากหลาย ในช่วง
เวลาที่จำกัดผลิตผลงานอย่างง่ายจากต้นแบบ 
ด้านการคิดแก้ปัญหา 
 1. ระบุปัญหาอย่างง่ายนิยามปัญหา 
 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 4. เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
 5. ดำเนินการแก้ปัญหา 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินผลงาน/ 
 ชิ้นงาน 
- แบบสัมภาษณ์ 

กำลัง 

พัฒนา 
ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่
ซับซ้อนรวบรวมข้อมลูและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาโดยสามารถ
ระบุ ความสัมพันธ์ของปัจจัย ต่าง 
ๆ สามารถผลิต ช้ินงานตาม
จินตนาการใน รูปแบบที่แตกตา่ง
จาก ต้นแบบภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ
ได้ เสนอความคิดหา คำตอบได้
หลายประเภท และหลายทิศทาง
และ ตดัสินใจเลือกคำตอบเพียง  

คำตอบเดยีว พร้อม ประเมินความ
เหมาะสม ของคำตอบ 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 1. จำแนกและแสดงเหตุผลหรือหลักฐาน
ประกอบการตัดสินใจ 
 เลือกดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
ด้านการคิดเชิงระบบ 
 1. บอกหรืออธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา
ตามจินตนาการโดยมีรูปแบบหรือขั้นตอนใน
การอธิบาย ที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 
ด้านการคิดสร้างสรรค ์
1. เสนอความคิดได้หลากหลายคำตอบ 
หลากหลายมุมมองในช่วงเวลาที่จำกัด 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินผลงาน/ 
 ชิ้นงาน 
- แบบสัมภาษณ์ 
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2. ผลิตชิ้นงาน จากจินตนาการภายใต้เงื่อนไข
ง่ายๆ ที่แตกต่างจากต้นแบบ 
ด้านการคิดแก้ปัญหา 
 1. ตั้งคำถามบางคำถามเพ่ือระบุปัญหาอย่าง
ง่าย นิยามปัญหาบางปัญหา 
 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 4. เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
 5. ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่ออกแบบ 

สามารถ ระบุปัญหาหรือ สถานการณ์อย่าง
ง่ายและ ไม่ซับซ้อน วิเคราะห์และ 

จัดลำดับสาเหตุของปัญหา โดย
สามารถรวบรวมปัจจัย อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ ปัญหาหรือ
สถานการณ์ และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของ
ปัจจัย ต่าง ๆ สามารถพัฒนา 

ช้ินงานหรือวิธีการ โดยใช้ 

ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม ่ซ้ำใคร
หรือพัฒนาต่อ ยอดจากของเดิม 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 1. จำแนกและแสดงเหตุผล หรือหลักฐาน
ประกอบการตัดสินใจ 
 เลือกดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
2. มีการยกตัวอย่างและเปรียบเทียบข้อมูลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
3. มีหลักฐานประกอบ 
ด้านการคิดเชิงระบบ 
 1. บอกหรืออธิบายรูปแบบหรือข้ันตอนตาม
จินตนาการท่ีไม่ซับซ้อน 
 2. เขียนหรือวาดภาพประกอบขั้นตอน ของ
กระบวนการทำงานด้านการ 
คิดสร้างสรรค์ 
 1. เสนอความคิดได้หลากหลายคำตอบ 
หลากหลายมุมมองในช่วงเวลาที่จำกัด 
 2. ผลิตชิ้นงาน จากจินตนาการภายใต้
เงื่อนไขง่ายๆ ที่แตกต่างจากต้นแบบ 
 3. ทำผลงาน ชิ้นงาน หรือนำเสนอวิธีการ
เพ่ือแก้ปัญหาอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการ
ดัดแปลงจากความคิดเดิม อาจมีการนำเสนอ
การแก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธีในเวลาที่กำหนด 
 4. มีการตรวจสอบผลงานเบื้องต้น 
ด้านการคิดแก้ปัญหา 
 1. ระบุปัญหาที่พบจากสถานการณ์ได้ 
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา 
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินผลงาน/ 
 ชิ้นงาน 
- แบบสัมภาษณ์ 
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 4. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ระบุข้อดีและข้อเสียของทางเลือกได้
หลากหลาย 
 5. ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่ออกแบบ
ได้ 

 
 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
2.1 แบบทดสอบ(เชิงสถานการณ์) 
ตัวอย่างแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 

ชื่อ ..........................................................................................ชั้น...................เลขที.่..................... 
กำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนทำพวงมาลัยตามแบบให้ได้ยาวที่สุดตามวัสดุที่กำหนด ในเวลา 

10 นาท ีโดยครู 
สาธิตวิธีการทำพวงมาลัยให้นักเรียนดู และนักเรียนลงมือปฏิบัติทำพวงมาลัย 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
1. กระดาษ A4 จำนวน 4 แผ่น 
2. ไม้บรรทัด 
3. เทปใส /กาว 
4. สายวัด 
จากสถานการณ์ให้นักเรียนคิดขั้นตอนการทำพวงมาลัย แล้วตอบคำถาม 
1. นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานอย่างไร 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการทำพวงมาลัยที่หลากหลาย 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ให้นักเรียนเลือกวิธีการทำพวงมาลัยที่เหมาะสมที่สุด 
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนพบปัญหาระหว่างการทำพวงมาลัยอย่างไรบ้าง 
ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง 

การคิด ขั้นสูง 
ระดับคุณภาพ 

1 คะแนน (เร่ิมต้น) 2คะแนน (กำลังพัฒนา) 3คะแนน (สามารถ) 4 คะแนน (เหนือความ
คาดหวัง) 

ข้อ 1 
การคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 

- จำแนกและบอก 
 เหตุผลที่ดำเนินการ 
 อย่างนั้นได ้

-จำแนกและแสดง 
เหตุผลหรือหลักฐาน 
ประกอบการตัดสินใจ 
เลือกดำเนินการที ่
เหมาะสมกับสถานการณ ์
พร้อมท้ังแสดงเหตุผล 

- จำแนกและแสดง
เหตุผลหรือหลักฐาน
ประกอบการตัดสินใจ
เลือกดำเนินการที ่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์พร้อมท้ัง
แสดงเหตุผล 
- มีการยกตัวอย่างและ
เปรียบเทยีบข้อมูลที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
- มีหลักฐานประกอบ 

-จำแนกและแสดง
เหตุผลหรือหลักฐาน
ประกอบการตัดสินใจ
เลือกดำเนินการที ่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์พร้อมท้ัง
แสดงเหตุผล 
- มีการยกตัวอย่างและ
เปรียบเทยีบข้อมูลที่
สอดคล้อง 
กับสถานการณ ์
- มีหลักฐานประกอบ 
- มีการยกตัวอย่าง
เปรียบเทยีบข้อมูลที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ มีการ
ไตรต่รองเสนอทางเลือก
พร้อมให้เหตผุล 
- มีหลักฐานประกอบ 

ข้อ 2  
การคิดเชิงระบบ 

-บอกหรืออธิบาย 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
โดยมี รูปแบบหรือ 
ขั้นตอนในการอธิบายที่
อาจไม่ ชัดเจนแต่มีความ
เป็นไปได้ในการ 
แก้ปัญหา 

- บอกหรืออธิบาย ขั้นตอน
การแก้ปัญหา ตาม
จินตนาการโดยมี รูปแบบ
หรือข้ันตอน ในการอธิบาย 
ที่ชัดเจน มีความ เป็นไปได้
ในการ แก้ปัญหา 

- บอกหรืออธิบาย
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ตามจินตนาการ โดยมี
รูปแบบหรือข้ันตอนใน 
การอธิบาย ท่ีชัดเจน มี 
ความเป็นไปได้ในการ 
แก้ปัญหา 

- บอกหรืออธิบาย
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ตามจินตนาการโดยมี 
รูปแบบหรือข้ันตอนใน
การ อธิบาย ท่ีชัดเจน มี
ความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา 

ข้อ 3 
การคิด 
สร้างสรรค 

- เสนอความคิดได ้
อย่างหลากหลาย 
ในช่วงเวลาที่จำกัด 
ผลิตผลงานอย่างง่าย 
จากต้นแบบ 

- เสนอความคิดได ้
หลากหลายคำตอบ 
หลากหลายมมุมองใน 
ช่วงเวลาที่จำกัด 
- ผลิตชิ้นงาน จาก 
จินตนาการภายใต ้
เงื่อนไขง่ายๆ ที ่
แตกต่างจากต้นแบบ 

-เสนอความคดิได ้
หลากหลายคำตอบ 
หลากหลายมมุมองใน 
ช่วงเวลาที่จำกัด 
- ผลิตชิ้นงาน จาก 
จินตนาการภายใต้
เงื่อนไขง่ายๆ ที่แตกต่าง
จากต้นแบบ 
- ทำผลงาน ช้ินงาน 
หรือนำเสนอวิธีการเพื่อ 
แก้ปัญหาอย่างง่าย ไม ่
ซับซ้อน โดยการ
ดัดแปลง 

-เสนอความคดิได ้
หลากหลายคำตอบ 
หลากหลายมมุมองใน
ช่วงเวลาที่จำกัด 
- ผลิตชิ้นงาน จาก
จินตนาการภายใต้
เงื่อนไขง่ายๆ ที่แตกต่าง 
จากต้นแบบ 
- ทำผลงาน ช้ินงาน 
หรือนำเสนอวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างง่าย ไม่
ซับซ้อน โดยการ 
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จากความคิดเดิม อาจมี
การนำเสนอการ
แก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธี
ในเวลาที่กำหนด 
- มีการตรวจสอบผลงาน 
เบื้องต้น 

ดัดแปลงจากความคิด
เดิม อาจมีการนำเสนอ
การแก้ปัญหาได ้
เพียง 1 วิธีในเวลาที่
กำหนด 
- มีการตรวจสอบผลงาน 
เบื้องต้น 

ข้อ 4 การคิดแก้ปัญหา -ระบุปัญหาอย่างง่าย 
นิยามปัญหา  
- รวบรวมข้อมูลและ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา 
 - ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหา 
- ดำเนินการ แก้ปัญหา 

- ตั้งคำถามบางคำถาม เพื่อ
ระบุปัญหาอย่าง ง่าย นิยาม
ปัญหาบาง ปัญหา 
 - รวบรวมข้อมูลและ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
ปัญหา  
- ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหา 
- เสนอแนวทางในการ 
แก้ปัญหาดำเนินการ
แก้ปัญหาตามแผนท่ี
ออกแบบ 

ตั้งคำถามบางคำถาม
เพื่อระบุปัญหาอย่างง่าย 
นิยามปัญหาบางปัญหา 
- รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 
- ระบุปัญหาที่พบจาก 
สถานการณ์ได ้
- รวบรวมข้อมูลแนวคดิ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
- ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาได ้
- เสนอทางเลือก
แก้ปัญหาพร้อมท้ังระบุ
ข้อดีและข้อเสียของ
ทางเลือกได้หลากหลาย 
- ดำเนินการแก้ปัญหา
ตามแผนที่ออกแบบได ้

- ตั้งคำถามบางคำถาม
เพื่อระบุปัญหาอย่างง่าย 
นิยามปัญหาบางปัญหา 
- ระบุปัญหาที่พบจาก 
สถานการณ์ได ้
- รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
- ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสม 
- เสนอทางเลือกในการ 
แก้ปัญหา พร้อมทั้งระบุ
ข้อดีและข้อเสียของ
ทางเลือกได้หลากหลาย
และสอดคล้องกับ
สถานการณ ์
- ดำเนินการแก้ปัญหา
ตามแผนที่ออกแบบได้
อย่างเป็นขั้นตอน 
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ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ระดับคะแนนพฤติกรรม คะแนน 
รวม 

ผลการ 
ประเมิน ด้านการคิด 

อย่างมี 
วิจารณญาณ 
(4 คะแนน) 

ด้านการคิด 
เชิงระบบ 

 (4 คะแนน) 

ด้านการคิด 
สร้างสรรค ์

 (4 คะแนน) 

ด้านการคิด 
แก้ปัญหา  

(4 คะแนน) 

        
        
        
        
        

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ได ้1 – 4 คะแนน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ เริ่มต้น 
ได ้5 – 8 คะแนน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ พัฒนา 
ได ้9 – 12 คะแนน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ความสามารถ 
ได ้13 – 16 คะแนน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ เหนือความคาดหวัง 


