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คำานำา

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหา
เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล  
ซ่ึงส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกำาหนดให้เด็กระดับประถมศึกษา 
ตอนต้น (ป.๑ – ๓) เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวชี้วัด 
จำานวนมาก ไม่สอดคล้องตามหลักพัฒนาการเด็กท่ีอยู่ในช่วงรอยเช่ือมต่อ
ระหว่างเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา เด็กจะอยู่ในช่วงระหว่าง 
การปรับตัว ดังน้ันการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กที่มีความพร้อมแตกต่างกนั
มากในช่วงวัยนี้ ได้พัฒนาไปตามลำาดับขั้น 
 สำานักงานเลขาธิการสภาการศกึษาตระหนักถึงความสำาคญัและ 
ความจำาเป็นดังกล่าว จึงร่วมกับคณะทำางานและคณะวิจัย ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดำาเนินโครงการวิจัย
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้
โดยเอกสารแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานฉบับน้ี เป็นเอกสารเล่มท่ี ๕ ของโครงการ จัดทำาข้ึนเพ่ือนำาเสนอ
แนวทางการนำาสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓) 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 สำานักงานฯ ขอขอบคุณคณะวิจัยและคณะทำางานในโครงการวิจัย 
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ตลอดจนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ร่วมกันศึกษาวิจัยจนประสบความสำาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ 
การปฏิรูปหลักสูตร การจัดเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล 
ของการศึกษาไทย

                         (นายสุภัทร จำาปาทอง)
                                            เลขาธิการสภาการศึกษา





คำาชี้แจง

 เอกสารฉบบัน้ีเปน็ผลงานสว่นหน่ึงของ “โครงการวิจยัและพัฒนา 
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น” ซ่ึงเป็นโครงการ
วิจัยนำาร่องที่ดำาเนินการโดยคณะทำางานและคณะวิจัยท่ีจัดต้ังข้ึน 
โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาด้านหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน
 โครงการวิจัยดังกล่าวมีผลงานท่ีเป็นผลผลิตรวมท้ังส้ิน  ๒ ชุดดังน้ี
 ๑. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๒. เอกสารประกอบจำานวน ๑๒ เล่ม ได้แก่
  เล่มท่ี ๑ ประมวลความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน  
  เล่มที่  ๒  กระบวนการกำาหนดสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) และ
วรรณคดีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ 
  เล่มท่ี ๓ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลัก 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำาคัญ ๖ ประการ
  เล่มที่ ๔ กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) 
  เล่มท่ี ๕ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



  เล่มที่ ๖ คู่มือ การนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  เล่มท่ี ๗ ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ 
ผู้เรียนยุคใหม่ 
     เล่มที่  ๘ สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
      เล่มที่  ๙  รายงานแนวคดิ แนวทาง ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
และพันธกิจสำาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum 
and Instruction)
      เล่มท่ี  ๑๐ บทสรุปรายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และพันธกิจสำาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Curriculum and Instruction)
     เล่มที่ ๑๑ เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และ
เข้าใจสมรรถนะอยา่งง่าย ๆ  ฉบบัคร ูผู้บรหิารสถานศึกษา และบคุลากร
ทางการศึกษา 
  เล่มท่ี ๑๒ การปฏิรูปเพ่ือการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก 
 
 เอกสารฉบบัน้ีเปน็เอกสารประกอบเล่มที ่๕ ของโครงการซึง่เป็น
ส่วนท่ีนำาเสนอสาระสำาคัญทั้งแนวคิดพ้ืนฐานสำาคัญ กรอบสมรรถนะ 
ผู้เรียนซ่ึงเป็นข้อมูลรายละเอียดบอกสิ่งท่ีผู้เรียนทำาได้ หลังจากจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส่วนท่ีเป็นหัวใจสำาคัญคือแนวทางท่ีทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารและ
สถานศกึษาโดยตรง สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาจงึเห็นสมควร
ให้จดัพิมพ์เผยแพร่เพ่ือประโยชน์ในการนำาไปใช ้อย่างไรก็ตามเพ่ือความ
เข้าใจที่ชัดเจนข้ึนและประสิทธิภาพในการนำาไปใช้ ขอแนะนำาให้ผู้ใช้
ศึกษาเอกสารอื่น ๆ ของโครงการประกอบกันไปด้วย 



คำานำา
คำาชี้แจง
ส่วนที่ ๑ เกริ่นนำาความคิด
ส่วนที่ ๒ กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
 ๑.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  (Thai Language for Communication)
 ๒.  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 
  (Mathematics in Everyday Life)
 ๓.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  (Scientific Inquiry and Scientific Mind)
 ๔.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  (English for Communication)
 ๕.  ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  (Life  Skills  and  Personal  Growth)
 ๖. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
  (Career Skills and Entrepreneurship)
 ๗. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
  (Higher - Order Thinking Skills and Innovation) 
 ๘. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 
  (Media, Information and Digital Literacy : MIDL)
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 ๙. การทำางานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำา 
  (Collaboration Teamwork and Leadership)
 ๑๐. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล 
  (Active Citizen with Global Mindedness)
ส่วนที่ ๓  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
       ๓.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลัก
  ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ๓.๒ แนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน
       แนวทางที่ ๑  : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
  แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
  แนวทางที่  ๓ : ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ สูก่ารพัฒนาสมรรถนะ  
 แนวทางที่  ๔ : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
 แนวทางที่  ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
      แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน 
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ร่างระดับความสามารถในการอ่านและการเขียน 
  ระดับ A 1 ของสถาบันภาษาไทยสริินธร จฬุาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั และ ระดบัความสามารถทางภาษา 
  อังกฤษตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH
ภาคผนวก ข รายชื่อคณะทำางานและคณะวิจัย โครงการวิจัย 
  และพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ 
  ประถมศึกษาตอนต้น
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ส่วนที่ ๑
เกริ่นนำาความคิด





เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

ส่วนที่ ๑
เกริ่นนำาความคิด

 หัวใจสำาคัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูป 
การศึกษาให้ประสบความสำาเร็จจึงมีความจำาเป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้” 
ของผู้เรียน ซ่ึงในการปฏิรูปการเรียนรู้น้ันมีองค์ประกอบสำาคัญท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน
อีกหลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน  ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ  
๔) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และ
เอือ้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรูท่ี้มคีณุภาพ และเกิดสมรรถนะสำาคญั ท่ีสามารถใชไ้ด้
ในชีวิตจริง สำาหรับปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
  ในยุคปจัจบุนั และในอนาคต โลกจะเปลีย่นแปลง เติบโต และเคลือ่นไหว
อย่างรวดเรว็ในทุกมติิ  และเปน็ไปในทิศทางท่ีหลายคนอาจคาดไมถึ่งซึง่เกิดจาก
หลายเหตผุล โดยเฉพาะเน่ืองจากความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ี ความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  วัฒนธรรม  และ
ที่สำาคัญคือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในประเด็นดังนี ้  
  ◊ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำาให้บุคคล/ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เน้ือหาและขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ การเรยีนรูเ้น้ือหาจากครมูคีวามจำาเปน็ 
น้อยลง แต่สิ่งท่ีผู้เรียนต้องการมากข้ึนคือการพัฒนา “ทักษะกระบวนการ”  
ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการจดักระทำากับขอ้มลูมหาศาลใหม้คีวามหมาย และไปใช้ประโยชน์
แก่ชีวิตของตนเองได้  
  ◊ เมือ่เทคโนโลยีก้าวหน้า   การเดินทางติดต่อไปมาหาสูกั่น   และการเชือ่มโยง 
ผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย หลากหลายช่องทาง คุณลักษณะใหม ่
ท่ีจำาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนคือ ความเป็นพลเมืองโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม  
(Cross cultural understanding) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizen)
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  ◊ การมีข้อมูล  สารสนเทศ และ ความรู้ใหม่ ๆ  เกิดขึ้นมาก ส่ิงสำาคัญ
จำาเปน็อกีประการหน่ึงทีบ่คุคล/ผูเ้รยีนตอ้งมคีอื เรือ่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือ สารสนเทศ 
และดิจิทัล
  ◊  ในอนาคตจะเกิดการเปลีย่นแปลงเก่ียวกับอาชพีมากมาย เน่ืองจาก
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และ 
จะมีอาชีพใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้น ท่ีสำาคัญคือ เป็นอาชีพที่เกิดเร็ว และ
เปล่ียนแปลงเรว็ จงึต้องเตรยีมคนในเรือ่งทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  ◊ ในยุคท่ีมีการแสดงความคิดความเห็นอย่างเสรี และรวดเร็ว  
ผ่านส่ือต่าง ๆ จึงมักมีแนวคิดหลากหลาย และหลายแนวคิดเป็นประเด็น 
ถกเถียง (Controversial Issue) ไม่อาจลงข้อสรุปได้ จึงจำาเป็นต้องพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณ การวิพากษ ์และวัฒนธรรมแห่งการต้ังคำาถาม (Questioning 
Culture) ตลอดจนการทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children: 
P4C) ในการดำารงชีวิต
  ◊ ในศตวรรษที ่๒๑ ผู้เรยีนตอ้งมทีกัษะสำาคญัท่ีจำาเปน็ในการใชช้วิีต 
แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม แต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นและความสามารถ 
ในการนำาไปใชใ้นสถานการณ์ทีซ่บัซอ้น  อกีส่วนหนึง่เปน็ทักษะใหมท่ี่ตอ้งบม่เพาะ
และพัฒนาใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน อาทิ  ความรอบรูด้้านการเงนิ การเป็นผูป้ระกอบการ 
ความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การคิด 
เชงิวิพากษ ์ การรว่มมอืรวมพลัง  ความเปน็ผูน้ำา และความสามารถในการปรบัตัว  
  ๒. ปัญหาสำาคัญ รุนแรง ที่เกิดขึ้น
  ◊  ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวม
   ปัญหาท่ีแสดงถึงความด้อยคุณภาพของการศึกษาและระบบ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ความด้อยคุณภาพของผู้เรียนท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติทีม่คุีณภาพตำา่ลงจนนา่วิตก รวมทัง้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัท่ีอยู่
ในระดับตำ่าไม่ได้มาตรฐานสากล แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จากข้อมูลสำาคัญคือ  
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   ๑)  ผลการทดสอบ O-NET ของผู้เรียนพบว่าคุณภาพของผู้เรียน
ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ และมีแนวโน้มตำ่าลงทุกปี
   ๒) ผลการสอบ PISA ท่ีประเมนิเด็กอายุ ๑๕ ปี ท่ัวโลกว่ามคีวาม
พร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด โดยมุ่งทดสอบว่านักเรียนสามารถนำาสิ่งที่ได้
เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้ 
หรอืไม ่ผลการประเมนิพบว่าเด็กไทยมคุีณภาพตำา่กว่าค่าเฉล่ียทัง้ในวิชาคณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนไทยยังไม่ได้
มาตรฐานสากล และคะแนนตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง  
   ๓) ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับชาติต่าง ๆ   
อยู่ในระดับตำ่ามาก เมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ พบว่า มีนักเรียนถึงร้อยละ ๔๖.๗๕  
ท่ีมีผลการศึกษาตำา่ และมีเพียงร้อยละ ๐.๔๖ เท่าน้ัน ท่ีมีผลการศึกษาในระดับสูง 
 
 ◊ ผลจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน
  ผลจากการจัดการศึกษาท้ังในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผล มีข้อค้นพบว่า แม้จะมีผู้เรียนจำานวนหน่ึงประสบความสำาเร็จ 
มีคุณลักษณะเป็นท่ีพอใจ แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
ดังน้ี     
   ๑) ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด คือ ได้เรียนรู้เน้ือหาสาระจำานวนมาก  
แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิต 
   ๒)  หัวโต ตัวลีบ คือ มีการเรียนรู้ที่ขาดความสมดุล เน้นทางด้าน 
สติปัญญาความรู้ แต่ขาดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การลงมือปฏิบัติ  
การพัฒนาลักษณะนิสัย 
   ๓)  รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ คือ มีความรู้ แต่ปฏิบัติตามที่รู้ไม่ได้ 
เพราะขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ รวมท้ังขาดประสบการณ์ท่ีช่วยให้ซาบซึ้ง 
ในคุณค่าและความหมายของสิ่งที่เรียน 
   ๔)  นกแก้วนกขุนทอง คือ สามารถเรียนรู้โดยจดจำาความรู้  
ความเขา้ใจในระดับผวิเผนิ ไมรู่ล้กึ ไมรู้่จรงิ ทำาให้ไมส่ามารถนำาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการทำางานและการแก้ปัญหา 
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   ๕)  เก่งแบบเป็ด คือ ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง ไม่รู้จักตนเอง 
ไม่รู้ศักยภาพและความถนัดของตน ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 
   ๖)  เรียนเพื่อสอบ คือ เรียนเพื่อให้ได้เกรดหรือให้สอบผ่าน ๆ ไป 
ไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
   ๗)  เรียนแบบตัวใครตัวมัน คือ ต่างคนต่างเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับ
คนอ่ืน ไม่สนใจว่าจะเรียนรู้ไปช่วยเหลือสังคม หรือสร้างความเปล่ียนแปลงอะไรได้
   ๘)  ไมส่นใจท่ีจะเรียนรู้ในระบบ เพราะไมเ่ห็นคุณค่าของการเรียน 
การเรียนไม่มีความหมายต่อชีวิตของตน  
 
 สาเหตุสำาคัญ
 
 จากข้อมูลข้างต้น สาเหตุท่ีทำาให้เด็กไทยด้อยคุณภาพ มีหลายประการ 
แต่ผู้ที่ตกเป็นจำาเลยท่ีถูกกล่าวหามากท่ีสุด ก็คือ ครู! และคงเป็นการยาก 
ที่จะบอกว่าคำาตอบนี้ถูกหรือผิด ในส่วนคำาตอบถูกเพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด 
กับผู้เรียนมากท่ีสุด การเรียนรู้ท้ังหลายท่ีเด็กได้รับมาจากครูเป็นส่วนใหญ่  
การทีเ่ด็กจะเรยีนรูไ้ด้ดีหรอืไมเ่พียงใดนัน้ข้ึนกับความสามารถของคร ูทัง้ตัวครแูละ
การสอนของครู ต่างก็มีอิทธิพลต่อเด็กในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ความด้อยคุณภาพ
ของเด็กก็น่าจะมาจากครูและการสอนของครูเป็นสำาคัญ
 แต่ในส่วนคำาตอบผิด เพราะความด้อยคุณภาพของนักเรียนเป็นความ 
รับผิดชอบของครูเพียงฝา่ยเดยีวก็ไมไ่ด ้เพราะมตีวัแปรอืน่ ๆ  อกี เปน็จำานวนมาก
ท่ีมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อท้ังครูและผู้เรียน ผู้บริหารและนโยบาย การบริหาร
จัดการทั้งด้านกายภาพ งบประมาณ บุคลากร สิ่งอำานวยความสะดวก และ
สวัสดิการ อกีทัง้ผู้ปกครอง ชมุชน นโยบาย และการบรหิารการศึกษาระดับทอ้งถ่ิน 
ต่างก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู นอกจากน้ันรัฐและนโยบายระดับชาติ  
ซึ่งเป็นระบบใหญ่ท่ีดูเหมือนห่างไกลจากตัวครูและนักเรียน ล้วนส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อครูเเละนักเรียนเช่นเดียวกัน 
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 ดังนั้น ความด้อยคุณภาพของนักเรียนจึงมีผลมาจากความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงกันระหว่างบริบทต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อม ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวครูเพียง
คนเดียว แต่อยู่ที่สิ่งที่มาสัมพันธ์กับตัวครูทั้งหมด ดังเเผนภาพ
 
 สา

 เน่ืองจากหลักสูตร การสอนและการวัดผลประเมนิผลแบบเดิม ยังไมส่ามารถ 
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน ตามท่ีพึงปรารถนา  
จึงจำาเป็นต้องแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการอื่นท่ีจะสามารถช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 
 ทางออกสำาคัญ
 
 ปัญหาข้างต้นเกิดข้ึนหลายประเทศ และหลายประเทศเลือกทางออก
สำาคญัประการหนึง่คอื การจดัการศกึษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based 
Education : CBE)  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้วยระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Curriculum : CBC) การจัดการเรียนการสอน 
ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Instruction : CBI) และการวัดและประเมินผล 
ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Assessment : CBA) ซ่ึงเป็น 
การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน  

หลักสูตร
ส่งผลกระทบต่อ

ส่งผลกระทบต่อ

ส่งผลกระทบต่อ

การสอนเเละการวัดประเมินผล

คุณภาพผู้เรียน
(ผลสัมฤทธ์ิ ความรู้ ทักษะ เจตคติ

สมรรถนะ เเละคุณลักษณะ)

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
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โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำาเป็นสำาหรับการทำางาน  
การแก้ปัญหา และการดำารงชีวิต โดยมีลักษณะสำาคัญ ดังนี้ 
 ๑) มุ่งให้ผู้เรียนแสดงความสามารถท่ีเชี่ยวชาญ เน้นการนำาความรู้ 
ไปใช้จริง 
 ๒) กำาหนดความคาดหวังไว้สูง และคาดหวังกับผู้เรียนทุกคน  
 ๓) ผู้เรียนรับผิดชอบต่อตัวเองให้ถึงเป้าหมาย สามารถออกแบบ 
การเรียนของตนเองได้ สามารถเรียนได้ในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกัน  
โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างยืดหยุ่น ตามลักษณะเฉพาะของผู้เรียน  
 ๔) ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม และเป็นการประเมิน 
ความก้าวหน้าตามอัตราของตนเอง เน้นประเมินที่ท้าทาย เน้นการปฏิบัติด้วย
เครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน  
 สาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะมีดังนี้
 ๑. สมรรถนะ (Competencies) 
  สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
และคุณลักษณะต่าง ๆ  ท่ีตนมีในการทำางานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ  จนประสบ
ความสำาเรจ็ในระดับใดระดบัหนึง่ สมรรถนะแสดงออกทางพฤตกิรรมการปฏิบตัิ
ที่สามารถวัดและประเมินผลได้  สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ  
เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ประสบความสำาเร็จในการทำางาน
         คนทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ภายใน ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝง
อยู่ในตัวบุคคล แต่ละคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านแฝงอยู่แล้ว  
แตอ่าจยงัไมไ่ดแ้สดงออกให้เห็น จนกว่าจะไดร้บัการกระตุน้หรอืไดร้บัการศกึษา
หรือเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงน้ัน และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏออกมา 
หากได้รบัการสง่เสรมิต่อไป ก็จะทำาให้บุคคลน้ันมคีวามสามารถในด้านน้ันสงูข้ึน 
ดังนั้นการได้เรียนรู้สาระความรู้ (Knowledge) และได้รับการฝึกทักษะ (Skills) 
ต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) ที่พึงประสงค์ 
เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้
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  อยา่งไรกต็าม ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะตา่ง ๆ  ทีบ่คุคลไดเ้รยีนรู ้
อาจไม่ช่วยให้บุคคลประสบความสำาเร็จในการทำางาน หากบุคคลนั้นขาด 
ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทักษะ และคณุลกัษณะตา่ง ๆ   ท่ีตนมใีนการ
ปฏิบติังาน หรอือกีนัยหน่ึงก็คือ การขาดความสามารถเชงิสมรรถนะ ดังน้ัน ความรู้  
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ  ที่บุคคลได้เรียนรู้นั้นจะยังไม่ใช่สมรรถนะ 
จนกว่าบคุคลนัน้จะไดแ้สดงพฤตกิรรมแสดงออกถึงความสามารถในการนำาความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีในการทำางานหรือการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบความสำาเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถ
นำาเสนอเป็นกรอบเเนวคิดดังนี้
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ศักยภาพภายใน
POTENTIAL

ความรู้
KNOWLEDGE

ทักษะ
SKILL

เจตคติ/คุณลักษณะ
ATTITUDE/ATTRIBUTE

งาน/สถานการณ์/ชีวิต
TASK/JOB/LIFE SITUATIONS

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF "COMPETENCY"
กรอบเเนวคิดเกี่ยวกับ "สมรรถนะ"

สมรรถนะ COMPETENCY 
(ABILITY/CAPABILITY/PROFICIENCY)

- Ability to do/preform สามารถปฏิบัติทำา
- Under condition เงื่อนไข/งาน/สถานการณ์
- Critical/Proficiency ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ประยุกต์ใช้ 
APPLY/USE

ประย
ุกต์ใช้ 

APPLY/USE

ประยุกต์ใช้ 

APPLY/USE
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  ตัวอย่างการมีสมรรถนะ

 ตัวอย่างที่ ๑ 
	 เมื่อโรงเรียนต้องจัดงานท่ีต้องเชิญแขกมาท้ังสิ้น	 ๒๐๐	 คน	 คุณครู 

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	๖	 ช่วยวางแผนในการจัดโต๊ะว่าควรจัดจำานวน 

เท่าไหร่	นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน	มีฝ่ายหนึ่งเสนอให้จัดน้อยกว่า	๒๐๐	เพราะ 

โดยสว่นใหญ่แขกท่ีมางานย่อมนอ้ยกว่าจำานวนทีเ่ชญิเสมอ	เพราะอาจมแีขกบางคน 

ซึง่ตดิธุระมาในวันงานไมไ่ด	้อีกฝา่ยก็คา้นวา่ควรจดัโตะ๊ใหค้รบตามจำานวนท่ีเชญิ	
เหลอืดีกว่าขาด	อีกฝา่ยค้านว่าการเหลอืทีน่ัง่เอาไว้	เปน็การสิน้เปลอืงงบประมาณ	
ท้ังปริมาณอาหาร	ปริมาณโต๊ะและเก้าอี	้น้องแจนเสนอให้ใชฟั้งก์ชนัของโปรเเกรม 

เอกซ์เซล	 Normdist	 ท่ีได้เรียนมา	 ในการคำานวณหาจำานวนของท่ีน่ังท่ีจะจัด		 
ให้มีความเสี่ยงต่อแขกล้นงานน้อยท่ีสุด	 ทุกคนเห็นด้วยเพราะเป็นวิธีท่ีมีเหตุผล
รองรับ	ไม่ได้ใช้เพียงความรู้สึกในการแก้ปัญหา
	 •	 น้องแจนมีสมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน	 เพราะ 

แก้ปัญหาของโรงเรียนโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน	เช่ือมโยงกับปัญหา
ที่ตนเองพบในชีวิตจริงได้อย่างมีเหตุผลตามวัย

 ตัวอย่างที่ ๒
 ในช่วงเวลาท่ีเกิดพายุปาบึก	สายสุดาซึ่งเป็นคณะกรรมการนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมในตำาบล	 ได้เรียนรู้เรื่องการทำางานร่วมกัน	 และฝึกฝนเรื่องการ
ทำางานเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 	 ได้รวบรวมเพื่อน	 ๆ	๑๐	 คน	 ช่วยเจ้าหน้าที่ 
ในการดูแลเด็ก	ๆ 	และคนแก่	ในศูนย์อพยพ			สายสดุาเป็นผูป้ระสานงาน	และแบง่
หน้าท่ีให้เพ่ือน		ๆ 	ทำาตามความถนัดท้ังการจดัหาอาหาร		การจดัยาดแูลผูเ้จบ็ปว่ย	
และใหก้ำาลงัใจแก่ผูท้ีเ่ปน็หว่งกังวลเก่ียวกับทรัพยส์นิทีเ่สยีหาย	ยามใดทีง่านมปีญัหา
สายสุดาและเพ่ือน	ๆ	จะระดมความคิดหาวิธีแก้ปัญหา	อีกท้ังให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือทำางานน้ีใหส้ำาเรจ็	โดยมสีายสดุาเปน็ผู้ประสานงาน	ซึง่ทำาให้เด็ก	ๆ 	คนแก่	และ
ทุกคน	ในศูนย์อพยพ	มีสุขภาพกายใจที่ดี	พร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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 จากตัวอย่างที่ยกมา แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้มีสมรรถนะ ซึ่งคงไม่มี
ใครปฏิเสธว่า เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีก
จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสมรรถนะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น มีคุณสมบัติร่วมท่ีเหมือนกันคือ
สามารถทำา (งาน / กิจกรรม)ได้สำาเร็จ หากวิเคราะห์ว่าทำาได้สำาเร็จเพราะอะไร? 
คำาตอบก็คือ เพราะ
 ๑) มีความรู้และนำาความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ เช่น  สายสุดาและเพ่ือน
มีความรู้เกี่ยวกับการทำางานร่วมกันและนำามาใช้ในการทำางานร่วมกันในครั้งนี้
 ๒) มีทักษะ เช่น สายสุดาและเพ่ือนมีทักษะในการทำางานร่วมกัน  
ทั้งการวางแผน จัดบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

 • สายสุดา	และเพ่ือน	ๆ	มีสมรรถนะการทำางานแบบรวมพลัง	เป็นทีม 

เพราะมีทักษะในการทำางานร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการทำางาน 

ให้บรรลุเป้าหมาย	 	 ในส่วนสายสุดานั้นมสีมรรถนะการเป็นผู้นำาและใช้ภาวะ
ผู้นำาอย่างเหมาะสม	สามารถประสานและนำากลุ่มแมบ่า้นให้ปฏิบติังานได้	โดยนำา
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาใชเ้พ่ือการปฏบัิติงานให้ประสบความสำาเร็จ

 ตัวอย่างที่ ๓
 นักเรียนพบว่า	 แหล่งนำ้าของหมู่บ้านเริ่มส่งกลิ่นเหม็น	 เพราะมีคน 

นำาส่ิงปฏิกูลไปทิ้ง	 เมื่อศึกษาระเบียบของหมู่บ้านพบว่า	 มีข้อห้ามอยู่แต่ไม่ได้
บงัคบัใช้อย่างจรงิจงั	จงึรวมตัวกันกับเพ่ือน	ๆ 	ไปปรกึษาผู้ใหญ่บา้น	เพ่ือหาวิธีการ 

แก้ปัญหา	สรุปได้ว่า	ควรมีการแจ้งข้อมูลเสียงตามสายของหมู่บ้านและติดป้าย
ประกาศเตือนพร้อมแจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน		
   •  ปัญหาสาธารณะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหน่ึง	 แต่เป็นเร่ืองของ
ทุกคน	 ท่ีต้องมีคนกล้าคิด	 และรวมตัวกันเพ่ือพิจารณาหาผู้มีอำานาจหน้าท่ี 

ในการดำาเนนิการแก้ไขปญัหาตามระบบ	นกัเรียนกลุม่นีจ้ดัว่าเปน็ผูม้ีสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
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 ๓) มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรม การกระทำา 
ให้บรรลุผล เช่น สายสุดาและเพ่ือนมีความมุ่งมั่นมีแรงจูงใจในการทำางาน 
ให้สำาเร็จแม้จะมีปัญหาขึ้นก็ไม่ย่อท้อ

 ดังน้ันสมรรถนะจึงเป็นความสามารถของบุคคลในระดับท่ีปฏิบัติงานใด
งานหน่ึงได้สำาเร็จ โดยใช้ความรู้ทักษะ เจตคติ / คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่ หรือ 
สมรรถนะเปน็พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของบคุคลในการนำาความรู ้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของตน มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จนประสบความสำาเร็จ

 แต่
 -  คนมคีวามรู ้แตไ่มใ่ชค้วามรูห้รอืไมส่ามารถใชค้วามรู ้= ยังไมม่สีมรรถนะ 
(เช่น ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้)
 -  คนมีทักษะ แต่ไม่นำาทักษะนั้นมาใช้ = ยังไม่มีสมรรถนะ (เช่น มีทักษะ
การอ่าน เขียน ฟัง พูด สอบผ่านการทดสอบ แต่ไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ)
 -  คนมีเจตคติ มีแรงจูงใจ แต่ไม่นำามาใช้งาน = ยังไม่มีสมรรถนะ 
(เช่น ชอบภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แต่ไม่ยอมพูดสื่อสารกับ 
ชาวต่างชาติ) ดังนัน้ สมรรถนะจะเกิดข้ึนได้ ก็ต่อเมือ่บคุคลมีโอกาสได้ฝกึใชค้วามรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะท่ีตนมีในการทำางาน การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
จนเกิดความชำานาญ และความมั่นใจ ทำาให้สามารถทำางานต่าง ๆ ได้สำาเร็จ
 สมรรถนะมีได้หลายระดับตามความจำาเป็นหรือความต้องการ 
ในหลาย ๆ  เร่ือง เราจำาเป็นตอ้งมสีมรรถนะในระดบัพอใชก้ารได ้จงึจะอยู่รอดอยู่ด ี 
แต่ในบางเรือ่ง เราจำาเป็นต้องมสีมรรถนะในระดับสงูข้ึน ดังน้ัน ในการพัฒนาและ
การวัดสมรรถนะ จงึตอ้งมกีารกำาหนดเกณฑ์การปฏิบัต ิ(Performance Criteria) ว่า 
ต้องการในระดับใด เช่น สำาหรับคนท่ัวไปอาจจำาเป็นต้องมีสมรรถนะการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับพอใช้การได้ คือ สมรรถนะสื่อสาร 
เร่ืองท่ัว ๆ  ไปพอเข้าใจกัน แต่สำาหรับผู้ท่ีต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สมรรถนะ
ทางด้านนี้ก็จำาเป็นต้องอยู่ในระดับสูง ซึ่งมักจะมีการกำาหนดมาตรฐานเอาไว้
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 สมรรถนะทีส่งูขึน้ ตอ้งอาศัยความรู ้ทกัษะ ทีส่งูขึน้มากขึน้ดว้ย แตค่วามรู ้ 
ทักษะท่ีสูงขึ้น อาจส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการเกิดสมรรถนะก็ได้ ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ ในการนำาความรู้และทักษะเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ส่วนตนท่ีมีว่าเอื้ออำานวยเพียงใด สรุปว่าองค์ประกอบสำาคัญของสมรรถนะ 
มี ๗ ประการ คือ ๑) ความรู้ (Knowledge)  ๒) ทักษะ (Skill)  ๓) คุณลักษณะ /  
เจตคติ (Attribute / Attitude)  ๔) การประยุกต์ใช้ (Application)  ๕) การกระทำา /  
การปฏิบัติ (Performance)  ๖) งานและสถานการณ์ต่าง ๆ (Tasks / Jobs / 
Situations)  ๗) ผลสำาเร็จ (Success) ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด (Performance Criteria)
 
 ๒. หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum : CBC) 
  ศาสตราจารย์ ดร.ธำารง บัวศรี (๒๕๓๕) ได้กล่าวถึงลักษณะสำาคัญ 
ของหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าเป็นหลักสูตรท่ียึดความสามารถของผู้เรียน 
เป็นหลัก การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดน้ีจะมีการกำาหนดเกณฑ์ 
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์ 
ความสามารถจัดทำาข้ึนเพ่ือประกันว่าผู้ท่ีจบการศึกษาระดับหน่ึง ๆ จะมีทักษะ 
และความสามารถในดา้นตา่ง ๆ  ตามทีต่อ้งการ เปน็หลักสูตรทีไ่มไ่ดมุ้ง่เรือ่งความรู้ 
หรือเน้ือหาวิชาท่ีอาจมีความเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนา 
ในดา้นทกัษะ ความสามารถ เจตคตแิละคา่นิยม อนัจะมปีระโยชน์ตอ่ชวิีตประจำาวัน  
และอนาคตของผู้เรียนในอนาคต หลักสูตรน้ีมีโครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษา 
และในแตล่ะระดบัชัน้ ทักษะและความสามารถจะถูกกำาหนดให้มคีวามตอ่เนือ่งกัน  
โดยใช้ทักษะและความสามารถท่ีมีในแต่ละระดับเป็นฐานสำาหรับเพิ่มพูนทักษะ
และความสามารถในระดับต่อไป
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีลักษณะสำาคัญดังนี้ ๑) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการดำารงชีวิต โดยมี
การกำาหนดสมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนนำาไปใช้เป็น
หลักในการกำาหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล ๒) เป็นหลักสูตรท่ีให้ความสำาคัญกับพฤติกรรม  
การกระทำา การปฏิบติัของผูเ้รยีน มใิชท่ี่การรูห้รอืมคีวามรูเ้พียงเท่าน้ัน แต่ผู้เรยีน
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ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ 
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชวิีตประจำาวัน ๓) เป็นหลักสตูรท่ีใชผ้ลลัพธ์ 
(สมรรถนะ) นำาสู่จุดมุง่หมายการเรียนรู้ มใิชห่ลกัสตูร (เนื้อหาสาระ) นำาสู่ผลลัพธ ์
(สมรรถนะ) ๔) เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความต้องการของผู้เรียน ครู และสังคม 
 
 ๓. การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency – Based 
Instruction : CBI)
  การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นการเรียนการสอน 
ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการพัฒนา 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ 
อยา่งเป็นองค์รวมในการปฏิบัตงิาน การแกป้ญัหา และการใช้ชีวิต เปน็การเรียน 
การสอนท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน เรียนรู้เพ่ือให้สามารถใช้การได้จริง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน เป็นการเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น 
  การจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบตั”ิ โดยมชีดุของ
เนื้อหาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการนำาไปสู่สมรรถนะ
ท่ีต้องการ จึงทำาให้สามารถลดเวลาเรียนเน้ือหาจำานวนมากท่ีไม่จำาเป็น เอ้ือให้ 
ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่จำาเป็นในระดับท่ีลึกซึ้งข้ึน และมีโอกาส
ได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 
ในระดับชำานาญหรือเชี่ยวชาญ  เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู ้
ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง  
จะได้รับการนำาไปใช้เพ่ือความสำาเร็จของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนเป็น
การบูรณาการมากขึ้น 
  การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั้นผู้เรียนสามารถใช้เวลา 
ในการเรยีนรู ้และมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูไ้ปตามความถนัดและความสามารถ
ของตน สามารถไปได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันได้ ในส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
แก่ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยให้การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะประสบความสำาเร็จ
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 ๔. การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency – Based 
Assessment : CBA)
  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะเป็นการดำาเนินการท่ีมุ่งวัด
สมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ  
ไมใ่ชเ้วลามากกับการสอบวัดตามตัวชีวั้ดจำานวนมาก  เปน็การวัดจากพฤติกรรม 
การกระทำา การปฏิบัติ ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) 
ท่ีกำาหนดเปน็การวดัองิเกณฑ์ มใิชอิ่งกลุม่และมหีลกัฐานการปฏิบติั (Evidence) 
ใช้ตรวจสอบได้ 
  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะนี้เน้นการใช้การประเมินตาม 
สภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ 
ความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน เชน่ การประเมนิจากการปฏิบติั (Performance 
Assessment) หรอืการประเมนิโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 
รวมถึงการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการประเมินโดยเพ่ือน  
(Peer Assessment) การวัดและประเมินผลท่ีใช้สถานการณ์เป็นฐาน  
เพ่ือให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากข้ึน เช่น อาจเตรียมบริบท 
เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว สถานการณ์จำาลอง หรือสถานการณ์ 
เสมือนจริงในคอมพิวเตอร์  ซึง่สามารถประเมนิไดห้ลายประเด็นในสถานการณ์เดยีวกัน   
การประเมินไปตามลำาดับข้ันของสมรรถนะที่กำาหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับ 
การซ่อมเสริมจนกระท่ังผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำาดับข้ันต่อไป สำาหรับการรายงานผลน้ัน
เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนตามลำาดับข้ัน 
ที่ผู้เรียนทำาได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด 



เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15

   การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และการพัฒนาแนวทาง
  การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น  
ควรมกีารเตรียมความพรอ้มในการนำาการจดัการศึกษาฐานสมรรถนะมาใช ้ โดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตร ซึง่เปน็งานใหญ่ทีต่อ้งใชเ้วลาและกระบวนการพัฒนา ตลอดจน 
การมส่ีวนรว่มของผู้มส่ีวนเก่ียวขอ้งทกุภาคส่วนเปน็อย่างมาก คณะกรรมการอสิระ
เพ่ือการปฏรูิปการศึกษา จงึได้เเต่งต้ังคณะทำางานวางเเผนจดักรอบสมรรถนะหลกัสตูร
การศกึษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือจดัทำาสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนเพ่ือเปน็ตวัอย่างในการ
ดำาเนินงานจดัทำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะตอ่ไป  โดยคณะทำางานไดร้ว่มกับคณะวิจยั
ดำาเนินโครงการวจิยัและพัฒนากรอบสมรรถนะของผูเ้รยีนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  มหีน้าท่ีในการ ๑) พัฒนากรอบสมรรถนะหลัก
ของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (จบมธัยมศกึษาปท่ีี ๖) ซึง่เปน็ผลปลายทาง  
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)  ๒) พัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ๓) พัฒนาแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ๔) ทดลองใช้กรอบสมรรถนะหลักของ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนสงักัดต่าง  ๆ   และ ๕ ) จดัทำาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายด้านการจดัหลกัสตูร  
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ
 เอกสารฉบับนี้นำาเสนอผลผลิตสำาคัญ ๒ ส่วน จากโครงการวิจัยดังกล่าว 
คอื กรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ( ป.๑ – ๓ ) และ แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะผู้เรียน 





ส่วนที่ ๒
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
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ส่วนที่ ๒
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกรอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)

 กรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน และกรอบสมรรถนะ
หลกัของผูเ้รยีนระดับประถมศึกษาตอนต้น ( ป.๑ – ๓ ) ท่ีพัฒนาขึน้น้ี ประกอบด้วย 
สมรรถนะสำาคัญ ๑๐ สมรรถนะ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง และ 
มีความสอดคล้องกับหลักการสำาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
 ๑) ความต้องการของประเทศตามท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศดา้นตา่ง ๆ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๒) สอดคลอ้งกบัทักษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ ซึง่เปน็ทกัษะทีจ่ำาเป็นตอ่การ
ดำารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต 
 ๓) สง่เสรมิการใชศ้าสตรพ์ระราชา พระราโชบายของสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ และพระราชดำารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๔) ให้ความสำาคัญกับความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพื่อดำารงรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป 
 ๕) สอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อ
ความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และภูมิสังคม  
 ๖)  สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
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 สมรรถนะทั้ง ๑๐ ประการ เป็นสมรรถนะหลักท่ีเด็กและเยาวชนไทย 
จะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงเวลา ๑๒ ปี ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถก้าวทัน 
การเปล่ียนแปลงและดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
 สมรรถนะทัง้ ๑๐ประการต่อไปน้ี ประกอบด้วยคำาอธิบาย และรายละเอยีด
สมรรถนะท้ังในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเเละระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(ป. ๑-๓) คณะทำางานเเละคณะวิจัยได้พัฒนารายการสมรรถนะย่อยของแต่ละ
สมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น  
รวมท้ังไดพั้ฒนาแนวทางการนำาสมรรถนะไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรยีนได ้๖ แนวทาง และ
นำาไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ กระบวนการนำาไปใช้  
ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียน รวมท้ังปัจจัยท่ีเอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว 
สามารถนำาไปใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน การวัดผลและ 
การประเมนิผล รวมท้ังการพัฒนาครใูห้สามารถเพ่ิมคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน  
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะทีต้่องการในชวิีตประจำาวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน ทักษะ
กระบวนการสบืสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์รวมทัง้สมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะทั้ง ๔ นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็ก
และเยาวชนไทย เปน็คนไทยฉลาดรู ้(Literate Thais) คอื มีความรูแ้ละเครือ่งมอื 
พ้ืนฐานท่ีจะใชใ้นการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชวิีต สว่นสมรรถนะทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการจะช่วย
ให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตทีอ่ยู่ดีมีสุข (Happy Thais) สำาหรับทักษะการ
คิดข้ันสูงและนวัตกรรม รวมท้ังการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล จะช่วย
เพ่ิมพูนความสามารถ ความเก่ง ให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทันโลก 
ทำาให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถสูง (Smart Thais) ส่งผลต่อ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย ส่วน ๒ สมรรถนะสุดท้าย 
คือ สมรรถนะการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา และสมรรถนะ 
การเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้เเข็ง/ตืน่รูท่ี้มสีำานกึสงัคม จะชว่ยให้เดก็และเยาวชนไทยเปน็ 
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ผูท่ี้สามารถทำางานรว่มกับผูอ่ื้น เป็นผูน้ำาทีดี่และเปน็พลเมืองไทยใสใ่จสงัคมและ 
มีสำานึกสากล (Active Thai Citizen  with  Global Mindedness) มคีวามรับผดิชอบ  
มสีว่นรว่มในกิจการของสงัคมและผดงุความเป็นธรรมในสงัคม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขตลอดไป ดังแผนภาพ
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รายละเอียดของ  ๑๐ สมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) มีดังนี้
 ๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 ฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือสื่อสาร
ข้อมูล ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้
ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษา 
และกลวิธีการใชภ้าษาทีช่่วยให้สามารถ 
รับสารได้ถูกต้อง เข้าใจ เปิดกว้างไตร่ตรอง 
ประเมินและนำาไปใช้ในชีวิต สามารถ
ถ่ายทอดและผลติผลงานผา่นกระบวนการ
พูดและเขยีนได้อย่างสรา้งสรรค์ โดยคำานึง
ถึงผู้รับสาร เหมาะสมกับกาลเทศะ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม รวมท้ัง
ใช้ภาษาไทยเปน็เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ 
เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และถ่ายทอดสร้างผลงานต่อยอด
สร้างสรรค์จากความรู้ ความคิดที่ได้รับ

คำาอธิบาย
 ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความ 
ความรู้ นิทาน เรื่องราวสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองและสิ่งใกล้ตัวด้วยภาษา 
ท่ีง่าย ๆ  โดยมคีวามสามารถในการอา่นและ
การเขียนในระดบั A1 ตามท่ีสถาบนัภาษาไทย 
สิรินธรกำาหนด สนุกกับการทดลองใช้คำา  
ข้อความต่าง ๆ สนใจเรียนรู้เรื่องราว 
เก่ียวกับเมืองไทยและวัฒนธรรมไทย 
ผ่านการฟังและอ่านข้อความ เร่ืองราว 
ท่ีใช้ภาษาง่าย ๆ สามารถสร้างผลงาน 
โดยใชค้วามรู้ดงักลา่วและมคีวามภาคภูมใิจ 
ในงานของตน

สมรรถนะ
 ๑. รับฟังอย่างต้ังใจและเข้าใจ 
ลึกซึง้ในผูพู้ดและสาระทีรั่บฟัง ท้ังทีเ่ปน็
ข้อความ คำาพูด ท่าทาง สัญลักษณ์และ
กราฟิกต่าง ๆ  เขา้ใจมมุมองท่ีแตกต่างกัน
ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟังรวมท้ังตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนตดัสนิใจเก่ียวกับ
เร่ืองท่ีฟัง และเลือกนำาความรู้ท่ีได้จาก 
การฟังไปใชป้ระโยชนใ์นชวิีตของตนและ 
ส่วนรวม

สมรรถนะ
 ๑. รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ  
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำาเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างต้ังใจ มีมารยาท เข้าใจและ
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถต้ังคำาถาม 
ตอบคำาถาม แสดงความรูส้กึและความคดิเห็น
ของตนทีม่ต่ีอเรือ่งทีฟั่ง ยอมรบัความคิดเห็น 
ที่แตกต่างจากตน และนำาความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๒. พูดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายอย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำานึงถึงลักษณะและ
ความต้องการของผู้ฟัง สามารถพูดได้
กระชับ ถูกต้อง ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
ใชส่ื้อและภาษาท่าทางประกอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง 
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง และ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงการพูดของตน
 ๓. อ่านสาระในรูปแบบต่าง ๆ ได้
โดยมีวัตถุประสงค์การอ่านท่ีชัดเจน  
อ่านได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ตรงประเด็น 
โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ และ
กลวิธีการอ่านต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์  
แปลความ ตีความ และประเมินสาระ
ได้อย่างรู้เท่าทันในเจตนาของผู้เขียน  
และนำาความคิดความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนและ 
ส่วนรวม
 ๔. เขียนโดยมวัีตถุประสงคท่ี์ชดัเจน
ในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ในรูปแบบที่หลากหลาย  
โดยใช้กลวิธีการนำาเสนอท่ีเหมาะสม 
สามารถเขียนส่ือความหมายได้ตรงตาม
เจตนา เข้าใจได้ง่าย และถูกต้องตาม
อักขรวิธี ใช้กระบวนการเขียนผลิตงาน
ในทางสร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน

 ๒. พูดส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจำาวัน บอกความรู้สึกนึกคิด
ของตนเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ  หรือ
บอกผา่นการเลน่บทบาทสมมตุ ิการแสดง 
ง่าย ๆ ได้ ต้ังคำาถามและตอบคำาถามให้ 
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ  มีมารยาทในการ
พูดโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้รับฟัง
 ๓. อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ  
ท่ีปรากฏในสื่อส่ิงพิมพ์ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว โดยมีความสามารถในการอ่าน 
ในระดับ A1 ตามที่สถาบันภาษาไทย 
สิรินธรกำาหนด* สามารถต้ังคำาถามและ 
หาข้อมูลท่ีต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ  
และนำาความรูข้้อคดิจากส่ิงท่ีอ่านไปใชใ้นชวีติ
 ๔. เขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ  เพ่ือบอก
ความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความสามารถในการ
เขยีนในระดับ A1 ตามทีส่ถาบันภาษาไทย
สริินธรกำาหนด* สามารถเขียนให้เข้าใจง่าย 
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และคำานึงถึง 
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง
    ๕. ฟัง ดู หรืออ่านบทอ่าน ข้อความรู้  
หรือเรื่องสั้น ๆ ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ เกี่ยวกับ
เมืองไทยและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ 
ซึ่งใช้ประโยชน์จากความรู้ หรือสร้าง 
ผลงานง่าย ๆ เช่น ภาพวาด แบบจำาลอง  
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ดังกล่าว
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๕. ใช้ภาษาไทยในการศึกษา 
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานทางสงัคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย  
มคีวามภาคภูม ิผกูพันในความเป็นไทย 
สามารถกลัน่กรองและสบืสานสิง่ดงีาม
ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และพัฒนาให้มี
คุณค่าต่อไป
 ๖. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้องตามอกัขรวธีิ โดยเลือกใชค้ำาศัพท์ 
ความรูเ้ก่ียวกับหลกัภาษาและกลวิธีตา่ง ๆ  
รว่มกับประสบการณ์ชวีติในการนำาเสนอ 
และผลิตผลงาน

 ๖. ฟัง พูด อา่น เขยีน อย่างมคีวามสขุ 
สนกุกับการเรียนรู้และทดลองใชภ้าษาไทย
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  

 *ระดับความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยซึ่งสถาบันภาษาไทย 
สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำาวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นระดับต่าง ๆ โดยระดับ 
A1 เป็นระดับความสามารถท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
(ป.๑-๓) (ดูข้อมูลในภาคผนวก ก)
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๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (Mathematics in Everyday Life)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย 
 มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความ
หมายทางคณิตศาสตร ์และการเช่ือมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้รู้เท่าทัน 
การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
นำาความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 
สิ่งต่าง ๆ และในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่หรือการ
สรา้งสรรค์สิง่ใหม ่ๆ  และนำาไปประยุกต์ใช้
ในชวิีตประจำาวันไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
 
สมรรถนะ
 ๑. แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน 
ท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์
ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์  
เพ่ือทำาความเข้าใจปัญหา ระบุประเด็น
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน 
แก้ปัญหา โดยหากลวิธีท่ีหลากหลาย 
ในการแก้ปัญหา และดำาเนินการจนได้
คำาตอบที่สมเหตุสมผล
 ๒. หาขอ้สรปุ หรือขอ้ความคาดการณ์
ของสถานการณ์ปญัหา และระบุถึงความ
สัมพันธ์ของขอ้มลู เพ่ือยืนยันหรอืคดัคา้น
ข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์นั้น ๆ  
อย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผล 
แบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
ในการสร้างแบบรูปและข้อคาดเดา 
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive 
Reasoning)

คำาอธิบาย 
 สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส่ือสารและ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมท้ัง
สามารถเชือ่มโยงทางคณิตศาสตร ์ในระดับ
เน้ือหาท่ีเรยีน เพ่ือนำาไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ
ประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ
 ๑. แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันที่ 
เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตรแ์ละคำานึงถึงความสมเหตุ
สมผลของคำาตอบที่ได้
 ๒. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียน 
หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนอย่าง
สมเหตุสมผลตามวัย
 ๓. ใชศั้พท์ สญัลกัษณ์ แผนภูม ิแผนภาพ 
อย่างง่าย ๆ เพ่ือส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ในความคิดของตนเอง ได้อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย เน้ือหา และสถานการณ์
 ๔. อธิบายความรู้และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่ตนเองพบในชีวิตจริง
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลตามวัย ในการตรวจสอบ
ข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๓. ออกแบบ อธิบาย และนำาเสนอ
ข้อมูลที่ส่ือความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ตรงกัน เพ่ือแสดงความเข้าใจหรือ 
ความคิดท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร์ของ
ตนเอง โดยใช้การพูดและเขียน วัตถุ
รูปธรรม รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และตัวแทน รวมทั้งบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาในชีวิต
ประจำาวันกับภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์ 
 ๔. เชือ่มโยงความรูห้รอืปญัหาทาง
คณิตศาสตรท่ี์เรยีนมากับความรู ้ปญัหา 
หรือสถานการณ์อ่ืนที่ตนเองพบ ซึ่งอาจ
เป็นการเชือ่มโยงภายในวิชาคณิตศาสตร ์ 
เชือ่มโยงคณิตศาสตรกั์บศาสตรอ่ื์น ๆ  และ 
เชื่อมโยงคณติศาสตรก์ับชวีติประจำาวัน 
เพ่ือนำาไปสูก่ารแก้ปญัหาและการเรยีนรู้
แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 
 ๕. ใช้ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ ในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และขยายความคิดที่มี 
อยู่เดิม เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ ปรับปรุง  
หรอืพัฒนาองคค์วามรูท้างคณติศาสตร ์
หรือศาสตร์อื่น ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์
เป็นฐาน

 ๕. คิดในใจในการบวก ลบ คูณ หาร  
ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยำา 
เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกิดข้ึน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน
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๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 เปน็ผู้มจีติวิทยาศาสตร์ท่ีมคีวามใฝรู้่ 
มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
รกัในความมเีหตุผล กลา้พูด กลา้แสดงออก 
รับฟังความคิดเห็นและทำางานร่วมกับ 
ผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์
 สามารถใช้กระบวนการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรู ้ 
สรา้งและใช้แบบจำาลองทางความคิดและ
แบบจำาลอง ๓ มติ ิเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ท่ีเป็น
ผลจากการกระทำาของมนุษย์ รวมท้ัง 
ใช้การโต้แย้งเพ่ือตัดสินใจในประเด็น
ทางวิทยาศาสตรท่ี์มผีลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชมุชน สงัคม ประเทศ และโลก 
 สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
เพ่ือสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำาวัน ด้วยความตระหนัก 
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และโลก

คำาอธิบาย
 สนใจในปรากฏการณ์รอบตัว กล้าพูด 
กล้าซักถาม เพ่ือให้เข้าใจในเหตุและผล
ของปรากฏการณ์น้ัน สนุกท่ีจะหาข้อมูล 
สำารวจตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ 
คำาตอบในเรื่องที่อยากรู้
 สามารถสรา้งแผนภูม ิแผนภาพ แบบ
จำาลองอย่างง่ายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาต ิแลว้ใชห้ลกัเหตผุลสนับสนุน
หรือคัดค้าน ข้อโต้เถียงในประเด็นที่สงสัย 
หรอืสนใจ และใชก้ระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมในการศึกษาปัญหา ออกแบบ 
สร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย ซึ่งอาจ
เปน็ส่ิงประดษิฐห์รอืวิธีการเพ่ือใชแ้ก้ปญัหา
ในชีวิตประจำาวัน
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
 ๑. สามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุ
และผลจากเหตุต้นทางถึงผลปลายทาง
โดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุ
และผลแทรกระหว่างเหตุต้นทางและ 
ผลปลายทางอย่างเปน็ลำาดับและครบถ้วน
เพ่ือสรุป/สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 ๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการ 
กระทำาของมนษุย์ดว้ยการใช้เหตผุลแบบ
อปุนยัแบบนิรนยัและท้ังอปุนยัและนิรนยั
ประกอบกันอย่างสมเหตุสมผล
   ๓. สืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยสามารถต้ังคำาถามสำาคัญ ออกแบบ
และวางแผนการสำารวจตรวจสอบข้อมลู   
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
ทีเ่หมาะสม  เก็บรวบรวมข้อมลู   วิเคราะห์
ข้อมูลและนำาเสนอผลการสำารวจ 
ตรวจสอบ รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์
ท่ีได้รับการยอมรับจากสาธารณะ  
ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้รัก 
ในความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
  ๔. ออกแบบและสร้างแบบจำาลอง  
โดยใชค้วามรูแ้ละหลกัการทางวิทยาศาสตร ์
และใชแ้บบจำาลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ท่ีเป็นผล
จากการกระทำาของมนุษย์
 

สมรรถนะ
 ๑. สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ 
ในชีวิตประจำาวัน
 ๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำาวัน 
ด้วยการใช้หลักเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน
 ๓. ตั้งคำาถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำาวัน คาดคะเน
หาคำาตอบและคิดวิธีการหาคำาตอบโดย
อาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือช่วยในการ
สำารวจตรวจสอบ เก็บขอ้มลูและสรปุคำาตอบ
 ๔. สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิ 
แบบจำาลองอย่างง่าย เพ่ืออธิบายความรู้ 
ความเข้าใจ และความคิดของตน
 ๕. กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุน 
หรือคดัคา้นเก่ียวกับเร่ืองทางวิทยาศาสตร์ที ่
เป็นปัญหาถกเถียงกัน สามารถชีแ้จงเหตผุล
โดยมีหลักฐานประกอบ
 ๖. นำาคำาตอบท่ีได้จากการสืบสอบ 
ไปคดิสร้างตน้แบบสิง่ประดษิฐอ์ย่างงา่ย  ๆ
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๕. โตแ้ย้งในประเดน็ทางวิทยาศาสตร ์
โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือ 
คัดค้าน พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์
เพ่ือการตัดสินใจเลือกเหตุผลท่ีดี  
น่าเชือ่ถือมากท่ีสุดและกลา้พูด กลา้แสดง
ความคดิเห็นบนฐานความรู ้พรอ้มรบัฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืน 
  ๖. วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ในชีวิตประจำาวันอย่างเป็นข้ันตอน 
โดยใชก้ระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา  
การสบืคน้ขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการออกแบบ 
การสร้างต้นแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ภายใต้ข้อจำากัด หรือตามสภาพบริบท  
ตลอดจนการทดสอบคณุภาพของต้นแบบ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับ
แก้ไขการออกแบบและต้นแบบให้มี
ความเหมาะสม 
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๔. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for Communication)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 สามารถใชค้วามรูแ้ละทักษะทางภาษา
อังกฤษรวมท้ังเจตคติและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล ในการส่ือสารฟังพูดอ่าน
เขียนทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร 
การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการ
ตดิตอ่สือ่สาร สามารถสือ่สารไดถู้กตอ้ง 
คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม และสามารถ 
แลกเปลีย่นถ่ายทอดความคิดประสบการณ์
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก 
ไดอ้ย่างสรา้งสรรคม์เีจตคตท่ีิดตีอ่การเรยีน
ภาษา ใช้ภาษาอย่างมัน่ใจโดยสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตาม
กรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของ 
สภายุโรป (CEFR) ในระดับ B1 หรอืตาม
กรอบอา้งองิภาษาองักฤษของประเทศไทย 
(FRELE-TH) ซึง่พัฒนาจากกรอบอา้งองิ
ความสามารถทางภาษาของสภายุโรป 
๒๐๐๑ ได้ในระดับ B1

สมรรถนะ
 ๑. เข้าใจประเด็นสำาคัญของเร่ือง
ทีฟ่งัเมือ่ผู้พูด/คู่สนทนาพูดอยา่งชัดเจน 
ในหัวข้อท่ีคุ้นเคยและพบบ่อยเก่ียวกับ 
การทำางาน การไปโรงเรียน กิจกรรม
ยามว่าง เป็นต้น ตัวอย่างของการพูด 
ในลกัษณะดงักลา่ว เชน่ การเลา่เร่ืองสัน้ ๆ
เป็นต้น

คำาอธิบาย
 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษา
อังกฤษรวมท้ังเจตคติและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในการส่ือสารฟังพูดอ่านเขียน 
ทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร การ 
มปีฏสิมัพันธ์ มกีลยุทธ์ในการติดต่อสือ่สาร
สามารถสื่อสารได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และสามารถแลกเปลีย่นถ่ายทอดความคิด 
ประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปยัง 
สงัคมโลกไดอ้ย่างสรา้งสรรคเ์หมาะสมกับวัย 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ใช้ภาษา
อย่างมั่นใจโดยสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อส่ือสารได้ตามกรอบอ้างอิงความ
สามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)
ในระดับ A1 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษา 
อังกฤษของประเทศไทย (FRELE-TH)  
ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถ 
ทางภาษาของสภายุโรป ๒๐๐๑ได้ใน
ระดับ A1

สมรรถนะ
 ๑. รู้ (ฟังหรืออ่านรู้ความหมาย)  
คำาศัพทท่ี์พบบ่อย  ๆ    และสำานวนพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
ตนเองครอบครัวและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 ๒. เข้าใจ (ฟังเข้าใจ) และสามารถ
โต้ตอบกับผู้พูด/คู่สนทนาได้เมื่อคู่สนทนา
ใช้สำานวนง่าย ๆ พูดชัดเจนและช้า ๆ และ 
คูส่นทนาอาจพูดสำานวนน้ัน ๆ  ซำา้ (Repetition)
และพูดซำา้ โดยใชถ้้อยคำาใหม ่(Rephrasing) 
เมื่อพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๒. สามารถอ่านงานเขียนท่ีเป็น 
ขอ้เท็จจรงิและตรงไปตรงมาในประเดน็
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาและความสนใจของ
ตนเองและเข้าใจในระดับที่น่าพอใจ
 ๓. สามารถใช้ภาษาท่ีง่ายและ 
หลากหลายเพ่ือสนทนาในหัวข้อท่ี 
คุ้นเคย แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อที่
ตนเองคุ้นเคย สนใจ หรือหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำาวัน
 ๔. สามารถสร้างงานเขียนง่าย ๆ 
ท่ีมีความคิดเชื่อมโยงกันในประเด็น 
ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยในสาขาท่ีตนเองสนใจ
โดยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ  ในงานเขียนให้
เป็นลำาดับต่อเนื่องกันได้
 ๕. เข้าใจคำาและวลีสำาคัญในบท
สนทนาและตดิตามหวัขอ้ในการสนทนา
ได้
 ๖. สามารถคาดเดาความหมายของ
คำาท่ีไมรู่ค้วามหมายจากบรบิทและสรปุ
ความหมายของประโยคไดห้ากเกีย่วข้อง
กับหัวข้อที่คุ้นเคย
 ๗. สามารถหาวิธีถ่ายทอดประเดน็
สำาคญัท่ีตนเองตอ้งการสือ่สารในบรบิทท่ี
หลากหลายโดยตอ้งเป็นเรือ่งราวท่ีตนเอง
จำาได้หรือหาวิธีที่จะถ่ายทอดเรื่องราว

 ๓. สามารถให้ (พูดหรือเขียน) ข้อมูล
ส่วนตัวเบื้องต้นเก่ียวกับตนเองโดยใช้คำา 
และวลีท่ีส้ันและง่ายหรือใช้ประโยค 
พ้ืนฐานได้
 ๔. เข้าใจคำาศัพท์วลีประโยคส้ัน ๆ 
รวมไปถงึคำาสัง่ทีใ่ช้บอ่ย ๆ  ในสถานการณ์
ท่ีคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นท้ังในการพูดและ
การเขียน
 ๕. สามารถใช้คำาศัพท์วลีสั้น ๆ และ
สำานวนท่ีใช้ในการสื่อสารเรื่องราวในชีวิต
ประจำาวันเพ่ือสื่อสารและบรรยายข้อมูล
ส่วนบุคคล ส ีตวัเลขพ้ืนฐาน ส่ิงของพ้ืนฐาน 
กิจวัตรประจำาวัน ฯลฯ
 ๖. มีคำาศัพท์จำากัด (สามารถจดจำา
และใชค้ำาศัพท์ได้ถูกต้อง) ซึง่สว่นใหญ่เปน็ 
คำาโดด ๆ ระดับพ้ืนฐานและใช้วลีส้ัน ๆ  
เก่ียวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำาวันท่ี
พบได้ทั่วไป

* หมายเหต ุ ไดใ้ชส้มรรถนะตามกรอบอา้งอิง FRELE-TH เปน็พืน้ฐาน โดยการวงเลบ็
ขยายคำาบางคำาเพ่ือความชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครู
วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น (ดูข้อมูลในภาคผนวก ก)
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๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life  Skills  and  Personal  Growth)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 รู้จักตนเอง  พ่ึงตนเอง  และดำาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  สามารถบริหารจัดการเร่ือง
ของตนเองไดอ้ย่างสมดุลท้ังทางร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนดี มีวินัย  
มสีนุทรยีภาพ ชืน่ชมในความงามรอบตัว
มคีวามมัน่คงทางอารมณ์มบุีคลกิความ
เปน็ไทยผสานความเปน็สากล ทะนุบำารงุ
รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และธำารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างและ
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น  
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนท่ีมี
ต่อครอบครัวและสังคม พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง สามารถเผชิญปัญหา  
แก้ปญัหา  ยอมรับผลทีเ่กิดข้ึน และฟ้ืนคนื 
สภาพจากปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็รวมท้ัง
สามารถนำาตนเองในการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองและพัฒนาชีวิตให้มีความสุข  
ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สมรรถนะ
 ๑. รูจ้กัตนเอง  พ่ึงตนเอง  และกำาหนด
เป้าหมายชีวิตตามความสามารถและ
ความถนัดของตน วางแผนและดำาเนิน
ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือไปสู่เป้าหมาย
 ๒. มีวินัยในการดูแลจัดการตนเอง
ใหม้สีขุภาวะทางกายท่ีดีอย่างสมดุลกับ
สุขภาวะดา้นอืน่ ๆ  โดยมสีขุภาพแข็งแรง

คำาอธิบาย
 รู้จักตนเอง พึ่งตนเองและดูแลตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยในการทำา
กิจวัตรประจำาวัน สามารถป้องกันตนเอง
จากภัยต่าง ๆ  ควบคุมอารมณ์ของตนได้ 
และปรับตนให้เล่น เรียน และทำากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้ มีสัมมาคารวะ 
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ 
และข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน 
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตน สามารถ
คิดหาวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตน และ
ลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพ 
ในความงามรอบตัว และเขา้รว่มในกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมของสังคม

สมรรถนะ
 ๑. รู้จกัตนเอง บอกส่ิงท่ีสามารถทำาได ้
และสิง่ท่ีทำาไมไ่ด้บอกได้ว่าตนชอบ ไมช่อบ
อะไร บอกความคดิ ความรูสึ้กความตอ้งการ 
และปัญหาของตนเองได้
 ๒. มวิีนัยในการปฏิบตัติามสขุบญัญัต ิ
ทำากิจวัตรประจำาวันทั้งการกิน  เล่น เรียน 
ช่วยทำางาน  พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี 
พอเหมาะกับวัย
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๕. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life  Skills  and  Personal  Growth) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัยจากภยัต่าง  ๆ  ทัง้โรคภัย อุบติัภัย  
ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากส่ิงเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รวมท้ังภัยจาก 
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
 ๓. ควบคุมอารมณ์  ความคิด และ
พฤติกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
รักษาบุคลิกภาพความเป็นไทยผสาน
กับสากลอย่างกลมกลืน
 ๔. เป็นคนด ีสามารถแยกแยะส่ิงดี
ชัว่ถูกผดิ มคีวามกลา้หาญเชิงจรยิธรรม  
ยืนหยัดในการทำาส่ิงที่ถูกต้อง น้อมนำา
หลักศาสนาที่ตนยึดถือมาเป็นเครื่อง 
ยึดเหนี่ยวในการดำารงชีวิต
 ๕. รักษาระเบียบวินัยของสังคม 
สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ 
ผู้อืน่ รับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตน
ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
 ๖. มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงาม
ในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ธำารงต่อไป
 ๗. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตวั เผชญิปญัหา แก้ปญัหา 
ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน และฟ้ืนคืนสภาพจาก
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 ๘. สร้างแรงจูงใจและนำาตนเองใน
การเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ท้ังทักษะ
การเรียนรูท้กัษะการสืบค้นขอ้มูล ทักษะ
การสืบสอบ ทักษะการสรา้งความรู้และ
นวัตกรรม รวมทั้งทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและชีวิต

 ๓. ระมัดระวังตนเองจากภัยต่าง ๆ  
บอก หรือซักถามครู หรือผู้ใหญ่ในเรื่องท่ี
ไม่รู้  ไม่แน่ใจ ก่อนตัดสินใจ
 ๔. ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น 
และเรยีนกับเพ่ือน ๆ  ได้ รูจ้กัแบง่ปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
 ๕. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลง
ของครอบครัวและโรงเรียนรวมท้ังมี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และปฏิบัติตนต่อ 
ผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม
 ๖. ละเว้นการกระทำาที่ไม่ควรทำาและ
ต้ังใจทำาความดี หรือช่วยคนในครอบครัว 
และผู้อ่ืน
 ๗. เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ 
นาฏศิลป์  ดนตรี นันทนาการ  กีฬา  รวมท้ัง 
การชืน่ชมธรรมชาตริอบตวัและการเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
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๖.ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 มเีปา้หมายและการวางแผนอาชพี
ตามความสนใจและความถนัด  มีความรู้ 
และทักษะพ้ืนฐานสู่อาชีพที่เหมาะสม 
มีทักษะและคุณลักษณะนิสัยท่ีดี 
ในการทำางาน มีทักษะในการทำางาน
และพัฒนางาน โดยยึดหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี 
สามารถคิดสร้างงาน สร้างนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว หรือ 
สังคม

สมรรถนะ
 ๑. วิเคราะห์ตนเอง  คน้หาเปา้หมาย
ของชวิีต เตรียมทักษะเฉพาะอาชพี และ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด และสติปัญญาและ
ฝึกฝนอาชพีทีส่นใจอย่างต่อเนือ่งเพ่ือเปน็ 
พ้ืนฐานในการประกอบอาชพีในอนาคต
 ๒. กำาหนดเปา้หมายในการทำางาน
ที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำาดับความ
สำาคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ๓. ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น อดทน 
รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย

คำาอธิบาย
 รู้จกัตนเอง  มเีปา้หมายในการทำางาน  
และพยายามทำางานให้สำาเร็จตามเปา้หมาย 
มทัีกษะและลักษณะนิสยัท่ีดีในการทำางาน  
มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์ 
และความรับผิดชอบ มีทักษะพ้ืนฐาน 
ดา้นการเงิน ท้ังดา้นการใชจ้า่ยและการออม  
และสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

สมรรถนะ
 ๑. สามารถต้ังเป้าหมายในการทำางาน
และต้ังใจทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมาย
ที่คิดไว้
 ๒. ทำางานดว้ยความเอาใจใส ่มคีวาม
เพียร อดทน  พยายามทำางานให้ดีท่ีสุดตาม
ความสามารถ
 ๓. มีทักษะพ้ืนฐานด้านการเงินรู้จัก 
ความหมายและค่าของเงิน การใชจ้า่ยเงิน  
การออม รู้ว่าเงินมาจากการทำางานและเงิน
มจีำากัด สามารถใหค้วามเหน็ในการหาเงนิ
ได้อย่างง่าย ๆ 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๔. คิดและปฏิบัติงานใด ๆ โดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ทำาพอประมาณอย่างมีเหตุผล และ 
มีภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้และ
คุณธรรม
 ๕. มคีวามรูแ้ละทกัษะพ้ืนฐานของ 
การเปน็ผูป้ระกอบการท่ีดี สามารถวางแผน
การลงทนุ การผลิต การตลาด  การบรหิาร
จัดการด้านทรัพยากร บุคลากร และ 
การเงิน
 ๖. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์   
มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

 ๔. แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   
การประดิษฐ์ หัตถกรรม การเล่น และ 
การผลิตชิ้นงาน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
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๗.ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and  
Innovation) HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 สามารถใช้การคิดเป็นเคร่ืองมือ 
ในการเรียนรู้ และการใช้ชวิีต มกีารคิดให้
รอบคอบก่อนที่จะกระทำาหรือไม่กระทำา
การใด ๆ บนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ  
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูล เหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ  
มีวิจารณญาณในการคิดตัดสินใจ  
โดยยึดหลักเหตุผล และการพิจารณา
อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านคุณ โทษ 
และความเหมาะสมตามหลักกฎหมาย  
ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมท้ังความเชือ่
และบรรทัดฐานของสงัคมและวฒันธรรม
สามารถแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ โดยมี
การวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จรงิ และหา
วิธีการแก้ปัญหาหรอืทางออกทีเ่หมาะสม
กับบุคคล สถานการณ์ และบรบิท รวมท้ัง
สามารถริเร่ิมความคิดใหม่  ๆ   แปลงความคิด 
นั้นให้เป็นรูปธรรม และบริหารจัดการ
จนเกิดผลผลิตเป็นผลงานในลักษณะ 
ต่าง ๆ  เชน่ แนวคิดใหม ่กระบวนการใหม ่
ส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตน ผูอ้ืน่ สงัคม 
ประเทศและโลก

คำาอธิบาย
 วิเคราะห์ข้อมูลหรือเร่ืองง่าย ๆ ท่ีไม่
ซับซ้อนและคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้
สำารวจตนเองแล้วสามารถระบปุญัหาของ
ตนและปัญหาท่ีมีกับเพ่ือน และคิดหา
สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา แล้วลงมือ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีเลือก สามารถ
ติดตามผล ประเมินผลและสรุปผลการ
แก้ปัญหาของตนได้ คิดหรือจินตนาการ
ความคิดแปลกใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  
การเลน่ การประดิษฐ ์การทำาของเลน่ ของใช ้ 
การเลา่นิทาน การวาดภาพ การแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
 ๑. คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมี
ขอ้มลูเก่ียวขอ้งกับเรือ่งน้ันอย่างเพียงพอ 
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความ
เข้าใจและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ
 ๒. ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ บนฐานของข้อมูล เหตุผล  
หลกัฐานรวมท้ังการพิจารณาอย่างรอบดา้น
ทัง้ในด้านคุณ โทษ และความเหมาะสม 
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม 
ค่านิยม
 ๓. ระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง
และผู้อ่ืนได้ มีมุมมองต่อปัญหาในทาง
บวก กลา้เผชญิปัญหา และคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยมกีารวิเคราะห์ปญัหา
และหาสาเหตุทีแ่ทจ้ริง  วิธีการแก้ปญัหา
ท่ีหลากหลายและแปลกใหม ่เลือกวิธีการ
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด แล้ววางแผนดำาเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 ๔. ลงมอืแก้ปญัหาดว้ยตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ มีการดำาเนินการตามแผน  
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ
ประเมินผล

สมรรถนะ
 ๑. ฟัง/อา่นข้อมลูเรือ่งราวส้ัน ๆ  ง่าย ๆ
ท่ีไมม่คีวามสลับซบัซอ้นแลว้สามารถสรปุ
ความเขา้ใจของตนและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้
 ๒. ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจ 
ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมคีวาม
เหมาะสมอย่างไร
 ๓. บอกปญัหาของตนเอง และปัญหา
ที่มีกับเพื่อน เลือกปัญหาที่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข
รวมถึงคิดหาวิธีการแปลกใหม่ แล้วเลือก
วิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือนำามาใช้แก้ปัญหา
 ๔. ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
รว่มมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา โดยใช้ 
วิธีการท่ีเลือกไว้แล้วติดตามผลและ 
ประเมินผลการแก้ปัญหา
 ๕. สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย 
คิดยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิดริเริ่ม
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
 ๖. จินตนาการเรื่องราว ความคิด 
แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น  
การวาดภาพ การเลา่นิทาน การพูด อธิบาย 
การประดิษฐ์ การสร้าง การทำาของเล่น  
ของใช ้และการแสดงออกทางศิลปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ และกีฬา
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๕. มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
สามารถมอง/คิดและให้ความเห็น 
ในเร่ืองต่าง ๆ ได้หลากหลายแง่มุม  
หลายมติ ิหลายวิธี ยินดรีบัฟังความคดิเห็น 
ท่ีแตกตา่ง สามารถประสานหรอืสังเคราะห์
ความคิดท่ีแตกต่าง และริเร่ิมความคิด
ใหม่ ๆ
 ๖. คดิรเิริม่สิง่ใหม ่ๆ  ซึง่อาจเปน็การ
ปรับหรือประยุกต์จากของเดิม หรือ 
ต่อยอดจากส่ิงเดิม หรือริเริ่มความคิด 
แปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม โดย
สามารถอธิบายความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ 
และทำาใหค้วามคดิน้ันเกิดผลเปน็รปูธรรม  
เป็นแนวคิดใหม ่กระบวนการใหม ่ นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
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๘. การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital  
Literacy : MIDL)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 เข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ 
ประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือของสื่อ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทัิล เพ่ือเลอืก
รบัและใชป้ระโยชน์ รวมท้ังสรา้งสรรคส่ื์อ 
ข่าวสาร และสือ่สารอย่างเปน็ผูรู้้เทา่ทัน
ตนเอง โดยคำาถงึผลกระทบต่อผู้อืน่และ
สงัคมโดยรวม รวมท้ังสามารถใชป้ระโยชน์
จากสือ่ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิลั
เพ่ือพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 
โดยคำานึงถึงคุณ โทษ และผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม

สมรรถนะ
 ๑. เข้าถึงแหลง่สือ่ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องการ
อย่างเข้าใจ และเลือกเรื่องท่ีจะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 ๒. เข้าใจความรูส้กึและความต้องการ
ของตนเองเมือ่ใชส้ือ่ สารสนเทศ ทัง้การ
เข้าถึง สง่ตอ่ และกระจายขอ้มลูขา่วสาร 
โดยรับผิดชอบผลกระทบท้ังต่อตนเอง 
ผู้อ่ืนและสังคม

คำาอธิบาย
 รู้จักและใช้ส่ือสารสนเทศ เข้าใจ
ความต้องการของตนเองเมื่อต้องเรียนรู้
หรือใชป้ระโยชน์ เขา้ใจวิธีการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศ แหล่งเรยีนรู ้และการใช้ประโยชน์
จากสือ่ ประเมนิความนา่เชือ่ถือและคณุคา่ 
เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสืบค้น  
อ่าน สร้างสื่อและข่าวสารอย่างง่าย และ
เลือกส่งต่อข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

สมรรถนะ
 ๑. รู้จักและเลือกใช้เคร่ืองมือ และ
แหล่งส่ือสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น และ
เข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการอย่างเหมาะสม 
กับวัย 
 ๒. ใชส้ือ่และจดัการเวลาในการใชส้ือ่ 
อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน
 ๓. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลท่ีจะเชื่อ
หรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม
สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๓. วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในจุดประสงคข์องการส่ือสาร กระบวนการ
สร้าง และบทบาทของส่ือ สารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจทัิลแบบต่าง ๆ  อย่างเปน็
ผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม
 ๔. ประยุกต์ใชค้วามฉลาดรูด้้านดิจทัิล
ประกอบด้วยการจดัการเวลา การรกัษา
ข้อมูลส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง และการต้ังรับภัยคุกคาม
ทางโลกออนไลน์ เมื่อต้องสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์ต่าง ๆ    
 ๕. ใช้ความรู้และความเข้าใจด้าน
สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม ทั้งเพื่อ
การเรียนรู้ การใช้ชวิีต และความสมัพันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ ในโลกความจริงและ 
โลกเสมือน
 

 ๔. เลือกสาระท่ีมีประโยชน์ท่ีได้จากส่ือ
สารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว 
 ๕. เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสาร 
โดยคำานึงถึงผลท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ 
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๙. การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (Collaboration Teamwork  
and Leadership)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 มีทักษะในการทำางานกลุ่ม ทำางาน
เป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม 
ทำางานแบบร่วมมือรวมพลัง โดยการ
สนับสนุน ชว่ยเหลอื ขจดัปญัหา แบง่ปนั 
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด  
เห็นคุณค่าของการทำางานร่วมกันและ
ปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการทำางาน 
ใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่ำาหนด มคีวามเปน็
ผู้นำาและใช้ภาวะผู้นำาอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาและ 
นำากลุม่ใหไ้ปสูเ่ปา้หมาย สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง นำาจุดเด่นของ
สมาชิกมาใช้เพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จ 
ร่วมกัน ปฏิบตัตินในฐานะสมาชกิกลุ่มท่ีด ี 
ทำางานรว่มกันด้วยความไวว้างใจ เปดิใจ  
รับฟัง และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
สามารถประสานความคดิและใชส้นัติวธีิ
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิก

คำาอธิบาย
 มีทักษะในการทำางานกลุ่ม เป็นผู้นำา
และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม กำาหนดวิธีการ
ทำางานท่ีจะช่วยให้งานสำาเร็จ มีมารยาท
ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
ให้การสนับสนุนหรอืโตแ้ย้งอย่างมเีหตผุล 
ให้ความร่วมมอืในการทำางาน รบัผดิชอบงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย ช่วยกลุ่มในการแก้
ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
 ๑. มีทักษะการเป็นผู้นำา การเป็น
สมาชิกกลุ่ม และกระบวนการทำางาน
กลุ่ม/กระบวนการทำางานเป็นทีมที่ดี  
มีประสิทธิภาพ
 ๒. แลกเปลีย่นความรู ้แบ่งปันความคิด 
ด้วยความเต็มใจเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้กลุ่มบรรลผุลตามเปา้หมายทีก่ำาหนด
ร่วมกัน
 ๓. รับฟัง ยอมรบั และเคารพความคิด 
เห็นมมุมองท่ีแตกต่างของผู้อืน่อย่างจริงใจ  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
อย่างแท้จริง
 ๔. ร่วมทำางานกลุ่ม ปฏิบัติตน 
ในฐานะสมาชิกกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
อย่างใส่ใจ และให้ความไว้วางใจกัน
และกัน เพ่ือให้เกิดความสำาเร็จในการ
ทำางาน และความสัมพันธ์ที่ดี
 ๕. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้
พัฒนาตนเองและใชค้วามสามารถของ
แต่ละคนเพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จร่วมกัน
 ๖. ปรับตัว พร้อมประสานความคิด
ท่ีมีความแตกต่าง พร้อมใช้สันติวิธี 
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 
เพ่ือสร้างและรักษาความสมัพันธ์ทางบวก 
กับสมาชิก

 

สมรรถนะ
 ๑. ทำาหนา้ทีเ่ป็นผูน้ำากลุม่และสมาชกิ
กลุ่มท่ีดีโดยมีกระบวนการทำางานหรือวิธี
การทำางานที่ดีและเหมาะสม
 ๒. รบัฟังความคิดเหน็ของผูอ้ืน่  สนบัสนนุ
หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล
 ๓. รว่มทำางานกลุม่กับเพ่ือน ให้ความ
ร่วมมอืในการทำางาน   รับผดิชอบตอ่บทบาท
และหนา้ทีท่ี่ได้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการ
ทำางาน พยายามทำางานให้ดีที่สุด และ 
ช่วยเหลือเพ่ือน 
 ๔. เมื่อการทำางานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี
 ๕. ชว่ยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพ่ือนในกลุ่ม
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๑๐. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล (Active Citizen with 
Global Mindedness)

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำาอธิบาย
 ปฏิบติัตนในฐานะพลเมอืงท่ีมคีวาม
รับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพ
กฎ กติกา ข้อตกลง และกฎหมาย 
 ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองท่ีมี 
ส่วนร่วมด้วยการเรียนรู้เพ่ือให้ตนเอง 
มคีวามรูพ้ืน้ฐานด้านการเมอืงการปกครอง 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน
ประยุกตใ์ชค้วามรูด้ว้ยการทำางานจติอาสา
รับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยร่วมมือกับ 
ผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 ปฏบิติัตนในฐานะพลเมอืงท่ีมุง่เน้น
ความเป็นธรรมของสงัคม เคารพศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักการ 
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลาย มีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในระดับต่าง ๆ  แก้ไขความขดัแย้งอย่าง 
สันติวิธี มีส่วนร่วมในการสร้างการ 
เปล่ียนแปลง ให้เกิดความเท่าเทยีมและ
เป็นธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ 
และโลก  ทัง้ในความเป็นจรงิและโลกดิจทิลั  
เพ่ือให้เกิดสันติภาพและความยั่งยืน

คำาอธิบาย
 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา   
ขอ้ตกลงของครอบครวั โรงเรยีน และสังคม  
มส่ีวนรว่มในการชว่ยเหลือผูอ่ื้น รกัษาสมบติั
ส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นชาติ อธิบาย
ความคดิและการตดัสินใจของตนเองอย่างมี
เหตุผล มคีวามสัมพันธ์อนัดีในการอยู่ร่วมกัน 
กับผู้ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและ 
มสีว่นรว่มในกิจกรรมสว่นรวมได้เหมาะสม 
กับวัย
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
 ๑. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒. เคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงและกฎหมาย  
รวมทั้งแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
และประเพณี
 ๓. ให้เกียรติผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ  
เอือ้อาทร ช่วยเหลอืผูอ้ืน่เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสงบสุข
 ๔. ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำางาน
สาธารณะและจิตอาสา  
 ๕. ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์
บ้านเมือง และปัญหาของชุมชน สังคม
และโลก มสีว่นร่วมทางตรงหรอืทางอ้อม
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และแก้ไข
ปัญหา 
 ๖. มกีารตัดสินใจและการแก้ปญัหา
ร่วมกัน สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
มทีกัษะในการตัดสนิใจ  การแก้ไขปญัหา  
การแก้ไขความขดัแย้งด้วยการใหค้วาม
ร่วมมือ และการแสดงออกซึ่งความ
สามารถท่ีจะอยู่รว่มกันท่ามกลางความ
หลากหลาย

สมรรถนะ
 ๑. ปฏิบัติตนด้วยความเข้าใจและ 
ให้ความเคารพต่อสัญลักษณ์แทนความเปน็
สถาบันหลักของชาติท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
ร่วมกันของผู้คน
 ๒. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ 
ทีรั่บผดิชอบตอ่ครอบครัว ชัน้เรียน โรงเรียน 
และชุมชนอย่างเหมาะสม 
 ๓. อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รักษา
สิทธิของตนเอง โดยเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน 
 ๔. อยู่ร่วมกับผู้อืน่อย่างพ่ึงพาอาศัยกัน
ทัง้ผูท้ีอ่ยู่ในชัน้เรยีน โรงเรยีน ครอบครวั และ
ชุมชน ด้วยความเข้าใจในความแตกต่าง 
ด้านอายุ เพศ ความถนัด ฐานะ และ
บทบาทหน้าที่ 
 ๕. ร่วมกับผูอ้ืน่แสวงหาทางออกอย่าง
เปน็เหตเุปน็ผล เมือ่เผชญิกับปญัหา ความ
ขัดแย้ง หรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  
 ๖. เข้าใจเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม 
และใชข้องสว่นรวมอย่างระมดัระวังไมก่่อ
ให้เกิดความเสียหาย และถนอมรักษาให้ผู้อ่ืน
ได้ใช้ 
 ๗. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นท้ังในระดับ
ครอบครัว และโรงเรียน โดยคำานึงถึงผลดี
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

 ๗. มทีกัษะการตีความ การติดตาม
ขา่วสาร เหตุการณ์บา้นเมอืง และความ
เคลื่อนไหวเชิงการเมือง การตีความ
นโยบายและการตดัสนิใจทางการเมอืง  
และการวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
รวมถึงผลประโยชน์และระบบคุณค่าท่ี
เกี่ยวข้องกัน
 ๘. มีส่วนร่วมกับกลุ่ม หน่วยงาน
หรือองค์กรเพ่ือกิจการสาธารณะ เป็น
อาสาสมัครในประเด็นทางสังคมท่ี 
หลากหลาย สามารถทำางานกับชุมชน 
และภาคประชาสงัคมระดับต่าง ๆ   ทีเ่หมาะสม 
กับความรู้ความสามารถของตนเอง
 ๙. มทัีกษะการจดัการการเปลีย่นแปลง 
และประยุกตใ์ชเ้พ่ือลดหรอืขจดัข้อขัดแย้ง 
และการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ เช่น การประนีประนอม 

 ๘. มีส่วนร่วมในการกำาหนดกติกา 
ปฏบิติัตามกติกาในหอ้งเรียน และโรงเรียน 
ติดตาม ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 ๙. มส่ีวนรว่มในกิจกรรมจติอาสาหรอื
แก้ไขปัญหาส่วนรวมที่เหมาะสมตามวัย





ส่วนที่ ๓
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
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ส่วนที่ ๓
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

	 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	เป็นการเรียนการสอน
ท่ีมีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย	 คือ	 มุ่งเน้น 

การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	ทักษะ	เจตคติ	และ
คุณลักษณะต่าง	ๆ 	อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน	การแก้ปัญหา	
และการใช้ชีวิต	 เป็นการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง	 เรียนรู้ 

เพ่ือให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เป็นการเรียน 

เพ่ือใช้ประโยชน์	ไม่ใช่การเรียนเพ่ือรู้เท่าน้ัน	
	 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น	 “การปฏิบัติ”	 
โดยมีชุดของเน้ือหาความรู้	ทักษะ	เจตคติ	และคุณลักษณะท่ีจำาเป็น 

ต่อการนำาไปสู่สมรรถนะท่ีต้องการ	จึงทำาให้สามารถลดเวลาเรียนเน้ือหา
จำานวนมากท่ีไม่จำาเป็น	เอ้ือให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เน้ือหาท่ีจำาเป็น
ในระดับท่ีลึกซ้ึงข้ึน	และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์
ต่าง	ๆ 	ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในระดับชำานาญหรือเช่ียวชาญ		
เป็นการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์	 ความรู้ 

ในศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง	 จะได้ 

นำาไปใช้เพ่ือความสำาเร็จของการปฏิบัติงาน	 การเรียนการสอน 

เป็นการบูรณาการมากข้ึน	
	 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะน้ันผู้เรียนสามารถใช้เวลา
ในการเรียนรู้	 และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของตน	สามารถไปได้เร็ว	–	ช้าแตกต่างกันได้			ในส่วน
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา	 เป็นปัจจัย
สำาคัญท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประสบความสำาเร็จ
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 สาระข้างต้นกล่าวถึงลักษณะสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะซึง่มเีปา้หมายเพ่ือการพัฒนาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะตา่ง ๆ   สำาหรบัเนือ้หา
ในสว่น ๓ นี ้เสนอแนวทาง และตวัอย่างหลากหลายของการจดัการเรยีนการสอน
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ๑๐ สมรรถนะ
 ในการนำากรอบสมรรถนะหลักทั้ง ๑๐ สมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียนนั้น
มีหลักการสำาคัญ ดังนี้ 
 ๑. สมรรถนะหลกัทุกด้านสามารถพัฒนาผูเ้รยีนไดห้ลายลกัษณะ ท้ังพัฒนา 
ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำาวันหรือกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรในโรงเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
 ๒. สมรรถนะหลักทุกด้านสามารถพัฒนาผู้เรียนผ่านเนื้อหาสาระต่าง ๆ  
ในทกุกลุม่สาระ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับเน้ือหาสาระตา่ง ๆ  (Subjects / Disciplines/ 
Areas) ได ้ไมเ่ทา่กัน  นอกจากน้ียังพัฒนาผา่นสาระทีเ่ป็นเรือ่งราวเหตกุารณ์และ
ประเด็นสำาคัญในปัจจบุนั (Current Issues) บรบิท (Context) รวมท้ังประสบการณ์
และกิจกรรม (Experiences & Activities) 
 ๓. ในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีนอาจจะผสานและบรูณาการ 
หลาย ๆ สมรรถนะท้ังท่ีเป็นสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลักน้ัน หรือสมรรถนะย่อย 
ในสมรรถนะหลักอื่น ๆ 
 ๔. ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะใด ๆ นั้น 
ผู้สอนต้องวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑ ความรู้ที่จำาเป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจาก
เนื้อหาสาระ มโนทัศน์ของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  
       ๔.๒  ทักษะท่ีจำาเป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจาก
ทั้งทักษะสำาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และทักษะที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ของสมรรถนะ 
       ๔.๓  เจตคติ คุณลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ฯลฯ ท่ีจำาเป็นต่อการเกิด
สมรรถนะ 
       ๔.๔ สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีจะนำาสมรรถนะทีต้่องการไปใช ้ หลงัจากนัน้ 
จึงนำาสมรรถนะมาแตกเป็นสมรรถนะย่อยตามระดับการเรียนรู้เพ่ือออกแบบ 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes / Specific Competencies) และออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) ท่ีจะทำาให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และ
เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ และสามารถนำาความรู้ทักษะ เจตคติ/
คุณลักษณะ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

๓.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
 สมรรถนะที่กำาหนดข้ึนข้างต้นมีลักษณะเป็นสมรรถนะหลัก (Core 
Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีมีความสำาคัญเน่ืองจากเป็นสมรรถนะ 
ทีจ่ำาเป็นสำาหรับผูเ้รียนทกุคนเพ่ือใช้ในการเรียนรู ้การทำางาน และการใช้ชวีติอย่างมี 
คุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก และเป็นฐานของสมรรถนะ 
(ระดับท่ีสูงกว่า) เฉพาะงาน หรือสมรรถนะวิชาชพี หรือสมรรถนะองค์กรในอนาคต
ของผู้เรียน นอกจากน้ัน ยังหมายรวมถึงลักษณะสำาคัญร่วมท่ีสามารถพัฒนา 
ข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ หรือนำาไปประยุกต์ใช้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ในส่วนน้ีจึงตัวอย่างข้อมูลความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ดังนี้
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๑) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาไทย
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (Thai Language 
 for Communication)

◊ ใช้ภาษาไทยในการรับข้อมูล ถ่ายทอดข้อมูล 
  แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์
◊ ใช้รูปแบบ และหลักการทางภาษาที่เหมาะสมกับ 
 บริบทผู้ฟัง และใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ
◊ ใช้เทคนิคในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ 
 การถ่ายทอดข้อความได้ผลดียิ่งขึ้น
◊ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เพ่ือแสดงออกถึงความ 
 เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และการให้เกียรติ
◊  ใชห้ลกัภาษาวรรณศลิป์ ทัศนศลิป์ วรรณกรรมในชวิีต 
 ประจำาวันอย่างภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๒) สมรรถนะหลัก
 ด้านคณิตศาสตร์
 ในชีวิตประจำาวัน 
 (Mathematics in 
 Everyday Life)

◊ เรียนรู้ สัญลักษณ์ และรูปแบบคณิตศาสตร์ผ่าน 
 การอ่าน และการเขียนโดยใช้ภาษาไทยแลกเปลี่ยน 
 ความคิด หรือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
 สัญลักษณ์ และรูปแบบคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาไทย

๓) สมรรถนะหลัก
 ด้านการสืบสอบ
 ทางวิทยาศาสตร์
 และจิตวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Inquiry 
 and Scientific Mind

◊ สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับภาษาไทย 
ที่สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

◊ ใช้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็นถกเถียง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เชน่ การอภปิรายและการโต้วาที

◊ สร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
คา่นิยม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ความงดงามของภาษา  
เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย

๔) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสาร
  (English for
  Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำาสำาคัญ หรือนิยามศัพท์ 
 เก่ียวกับภาษาไทย ความเปน็ไทย และวัฒนธรรมไทย
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำาเนินการ 
 เกี่ยวกับความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53

สมรรถนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน

◊ ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกับภาษาไทย  
ความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทยเป็นข้อความหรือ 
บทอ่านสั้น ๆ 

◊ สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษาความรู้เก่ียวกับความเป็นไทย 
และวัฒนธรรมไทย

◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
 จดบันทึกย่อ ๆ  เก่ียวกับความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

๕) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะชีวิตและ
 ความเจริญแห่งตน 
 (Life Skills and 
 Personal Growth)

◊ เรียนรู้การจัดการชีวิต การพ่ึงพาและพัฒนาตนเอง
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

◊  ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับการ
จดัการชีวิต การพ่ึงพาและพัฒนาตนเองท่ีสมดุลผ่าน
การพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ 

◊ รับรู้ ช่ืนชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

๖) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะอาชีพ
 และการเป็น
 ผู้ประกอบการ 
 (Career Skills 
 and Entrepreneurship)

◊  เรียนรู้การจัดการชีวิต การพ่ึงพาและพัฒนาตนเอง
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

◊ ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับ 
การจดัการชวิีต การพึง่พาและพฒันาตนเองท่ีสมดลุ 
ผ่านการพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ 

◊ รับรู้ ช่ืนชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

๗) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะการคิด
 ขั้นสูงและนวัตกรรม 
 (Higher- Order Thinking 

Skills and Innovation :  
HOTS Critical

  Thinking, Problem 
 Solving,Creative 

Thinking

◊ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  บนฐานของ
ขอ้มลูเหตผุลและหลกัฐานอย่างรอบดา้นและเหมาะสม 
ตามบริบทเชิงวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษาไทย 
เพ่ือการส่ือสารท้ังการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน

◊  ระบุปัญหาต่าง ๆ  รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
หาวิธีการแก้ปญัหา  และเลอืกวิธีการแก้ปญัหาท่ีเหมาะสม 
ที่สุดโดยใช้ภาษาไทย
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◊ อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทีต่นเองไดล้งมอืปฏิบตัิ
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยใช้ภาษาไทย

◊  ปรบัความคดิของตนเองให้มคีวามยืดหยุ่นสามารถมอง/ 
คิด และให้ความเห็นในเรือ่งต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย
แง่มุมด้วยการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารท้ังการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน

◊  พัฒนาความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และสื่อสารด้วยรูป
แบบแตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
 ด้านการรู้เท่าทัน
 สือ่สารสนเทศ และดจิทิลั 

(Media, Information 
and Digital Literacy: 
MIDL)

◊ ใช้สื่อ สารสนเทศที่พบเห็นในชีวิตประจำาวันในการ
พัฒนาทักษะการฟัง และการอ่าน

◊ เรียนรู้รูปแบบการใช้ภาษาของสื่อและกลวิธีการใช้
ภาษาในสื่อและตีความจุดประสงค์และรูปแบบการ
สื่อสารของโฆษณา ละคร และข่าว

๙) สมรรถนะหลัก
 ด้านการทำางาน
 แบบรวมพลัง เป็นทีม 

และมีภาวะผู้นำา
  (Collaboration
 Teamwork and 
 Leadership)

◊  เรียนรู้การจัดการชีวิต การพ่ึงพาและพัฒนาตนเอง
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

◊ ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับ 
การจัดการชีวิตการพ่ึงพาและพัฒนาตนเองท่ีสมดุล 
ผ่านการพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ 

◊  รับรู้ ช่ืนชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

๑๐) สมรรถนะหลัก
 ด้านการเป็น
 พลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
 ที่มีสำานึกสากล
  (Active Citizen with 

Global Mindedness)

◊ ศึกษาและเรียนรู้วงคำาศัพท์และรูปแบบภาษา 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย 

◊ สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างปรองดอง สมานฉันท์ ยุติความขัดแย้ง 

◊ อ่านวรรณกรรมประจำาชาติ และวรรณกรรม 
เปรียบเทียบท้ังในระดับภูมิภาค อาเซียน และโลก
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนัอย่างปรองดอง 
สมานฉันท์เเละสันติ
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๑) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาไทย
 เพ่ือการสื่อสาร
 (Thai Language for
  Communication)

◊ ฟัง พูด อา่น และเขียนคำาศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำาทัว่ไป

 ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
◊ ใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิดและแบบแผน

ทางคณิตศาสตร์
◊ พูดอภิปราย แสดงความคิดความเห็นเก่ียวกับ 

ความคิดทางคณิตศาสตร์
◊  ใชภ้าษาไทยในการสรา้งและตคีวามข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

กับคณิตศาสตร์
◊  ใชแ้บบจำาลองภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการสื่อสาร สื่อ-ความหมาย และการนำาเสนอ

๒) สมรรถนะหลัก
 ด้านคณิตศาสตร์
 ในชีวิตประจำาวัน
 (Mathematics in 
 Everyday Life)

◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้
มาของกฎเกณฑ์น้ันโดยใชวิ้ธีการให้เหตผุลเชงิอปุนัย 

◊ ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพ่ือตรวจสอบ  
ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์

◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป

◊ อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ 
รูปภาพจากส่ือต่าง ๆ  เพ่ือตอบปัญหาในชีวิตประจำาวัน 
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี

๓) สมรรถนะหลัก
 ด้านการสืบสอบ
 ทางวิทยาศาสตร์
 และจิตวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Inquiry 

and Scientific Mind

◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้
มาของกฎเกณฑ์น้ันโดยใชวิ้ธีการให้เหตผุลเชงิอปุนัย 

◊ ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพ่ือตรวจสอบ  
ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์

◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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◊ อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ
รปูภาพจากส่ือต่างๆ เพ่ือตอบปญัหาในชวิีตประจำาวัน 
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี

๔)  สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (English for 
 Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำาสำาคัญ หรือนิยามคำาศัพท์
ท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และคำาทั่วไปที่มีความหมายเฉพาะ
ในบริบททางคณิตศาสตร์

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำาเนินการ
ท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

◊  ใชภ้าษาองักฤษทีเ่ปน็เนือ้หาทีเ่ก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร์
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำาทัว่ไป
ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์เป็น
ข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ 

◊ สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
องักฤษเพ่ือการศึกษาความรูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร์
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำาทัว่ไป 
ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน 
และจดบันทึกย่อ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคดิ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำาทั่วไปที่มี 
ความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

๕)  สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะชีวิตและ
 ความเจริญแห่งตน 
 (Life Skills and
 Personal Growth)

◊ แก้ปัญหาชีวิต การจัดการและดำาเนินชีวิตให้พอดี  
มีความสมดลุทกุดา้นโดยใชค้วามรูแ้ละกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
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๖) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะอาชีพและ
 การเปน็ผูป้ระกอบการ
 (Career Skills and 
 Entrepreneurship)

◊ พัฒนาทักษะทำางาน การประกอบอาชีพ และ 
การประกอบการโดยเฉพาะการปฏิบัตงิาน การบรหิาร
จดัการ และการจดัการด้านการเงนิ โดยใชค้วามรูแ้ละ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

๗) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะการคิด
 ขั้นสูงและนวัตกรรม 
 (H ighe r -Orde r 

Thinking Skills and 
Innovation: HOTS  
Critical Thinking, 
Problem Solving, 
Creative Thinking)

◊  วิเคราะห์วิพากษแ์ละประเมนิข้อมูลทางคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจำานวนให้เหตุผลตลอดจน
สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมี
ความเข้าใจและให้ความเห็น

◊  ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บนฐานของการ
เชือ่มโยงความรูต่้าง ๆ  ทางคณิตศาสตรอ์ย่างรอบด้าน

◊  ระบุปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีพบในชีวิตประจำาวัน
วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตรร์วมถึงหาวิธีการแก้ปญัหาทีห่ลากหลาย
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

◊  ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นข้ันตอนและ
เป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือความรู ้
เก่ียวกับสถิตแิละความนา่จะเป็นชว่ยในการตดัสนิใจ 
ลงมือแก้ปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ

◊  ฝึกฝนให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด มองและให้ 
ความเห็นในปัญหาหรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ที่หลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะการ
พิจารณาปญัหาและการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์

◊  คิดรเิริม่วิธีการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรใ์นรปูแบบใหม ่ๆ  
ส่ือสารและนำาเสนอการส่ือความหมายทางคณติศาสตร์
ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำาเสนอความคิดนั้น
อย่างเป็นรูปธรรม



เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน58

สมรรถนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน

๘) สมรรถนะหลัก
 ด้านการรู้เท่าทัน
 สือ่ สารสนเทศ และดิจทัิล 

(Media, Information 
and Digital Literacy: 
MIDL)

◊ ใช้ส่ือ สารสนเทศ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำาวันในการ
เรียนรู้การนำาเสนอข้อมลูดว้ยสญัลกัษณ์ รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ ที่สามารถสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกัน

◊   ใชห้ลกัการความนา่จะเปน็เพ่ือหาวิธีการออกแบบรหัส
ความลบัสำาหรบัเขา้ไปในโลกดิจทัิล เพ่ือรกัษาขอ้มลู

     ส่วนตัว

๙) สมรรถนะหลัก
 ด้านการทำางาน
 แบบรวมพลัง เป็นทีม
 และมีภาวะผู้นำา 
 (Collaboration, 
 Teamwork and 
 Leadership) 

◊   ปฏิบตังิานรว่มกันแบบรวมพลังเพ่ือเรยีนรูแ้ละพัฒนา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์และนำากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทำางานร่วมกัน

๑๐) สมรรถนะหลัก
 ด้านการเป็น
 พลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
 ที่มีสำานึกสากล
  (Active Citizen with 

Global Mindedness)

◊ เรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์  
ไดแ้ก่ กราฟแผนผงัเพ่ือเป็นฐานขอ้มลู และใชใ้นการ
สื่อสารความคิดรณรงค์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเมอืงการปกครอง รฐัศาสตร์ เเละกฎหมาย
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๑) สมรรถนะหลัก
  ด้านภาษาไทย
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (Thai Language 
 for Communication)

◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้
มโนทัศน์ แนวคิด หลักการ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

◊ ใช้ภาษาสัญลักษณ์เพ่ือนำาเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิดที่เก่ียวกับความรู้ แนวคิด หลัก
การ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น

◊ ใช้แบบจำาลอง เช่น ประโยค ภาพ สัญลักษณ์  
เพ่ือการอธิบายความรู ้แนวคดิ หลกัการ และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรม

๒) สมรรถนะหลัก
 ด้านคณิตศาสตร์
 ในชีวิตประจำาวัน
 (Mathematics in 
 Everyday Life)

◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปญัหา และการได้มา
ของกฎเกณฑ์นั้นโดยใช้วิธีการให้เหตุผลเชิงอุปนัย 

◊  ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพ่ือตรวจสอบ  
ข้อโต้แย้งในวิชาวิทยาศาสตร์

◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป

◊  อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ
รูปภาพจากสือ่ต่าง ๆ  เพ่ือตอบปญัหาในชีวิตประจำาวัน 
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี

๓) สมรรถนะหลัก
 ด้านการสืบสอบ
 ทางวิทยาศาสตร์
 และจิตวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Inquiry 
 and Scientific Mind)

◊  ตั้งคำาถามสำาคัญเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษา วางแผน 
การสำารวจตรวจสอบตามความคดิของตวัเองและของกลุม่ 
เลอืกและใชวั้สดุอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืในการสำารวจ 
ตรวจสอบ เปรียบเทียบขอ้มูล นำาเสนอผลการจัดกระทำา
ข้อมูล อธิบายผลการสำารวจตรวจสอบด้วยหลักฐาน 
เชงิประจกัษแ์ละสรปุคำาอธิบายดว้ยแผนภาพประกอบ
ข้อความ

◊  เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม เรื่องราวในธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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 เรือ่งราวท่ีมกีารเปล่ียนแปลงจากการกระทำาของมนุษย์ 
รวมท้ังเทคโนโลยี ในสถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชมุชน โดยมหีลกัฐานสนับสนนุได้อย่างสมเหตุ 
สมผล

◊  ออกแบบและสร้างแบบจำาลองอย่างง่ายด้วยความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช้แบบจำาลอง 
เพ่ืออธิบายเรื่องราวในธรรมชาติ

◊  แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านด้วยหลัก
ฐานเชิงประจักษ์อย่างมีเหตุผล  ตรวจสอบหลักฐาน
ต่าง ๆ จากแหล่งที่มาให้เป็นที่เชื่อถือ 

◊  ระบุปัญหาและบริบทของปัญหา ออกแบบต้นแบบ 
สิง่ประดษิฐ ์ดว้ยการวาดภาพ และสรา้งตน้แบบของ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ ระบวัุสดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม 
ท่ีจะนำามาสร้างตน้แบบ และดำาเนินการทดสอบตน้แบบ 
ปรับปรุง ออกแบบซำ้าเพ่ือให้ต้นแบบท่ีเหมาะสม 
ที่สุด พร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ และอธิบายผล 
อย่างใช้เหตุผล

๔)  สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (English for 
 Communication)

◊  ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับความรู ้มโนทัศน์  แนวคดิ หลกัการ  
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับข้ันตอน หรือกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

◊  ใช้ภาษาองักฤษทีเ่ป็นเน้ือหาเก่ียวกับความรู ้มโนทัศน์ 
แนวคิด หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ 

◊  สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษาความรู้ มโนทัศน์ แนวคิด  
หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

◊  ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน 
และจดบนัทึกย่อ ๆ  เก่ียวกับความรู ้มโนทัศน์ แนวคิด 
หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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๕) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะชีวิตและ
 ความเจริญแห่งตน 
 (Life Skills and 
 Personal Growth)

◊  พัฒนาทักษะชวิีต การสร้างความสมดุลของชวิีต และ
สร้างสุขภาวะโดยใชอ้งคค์วามรู้ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

◊  เรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและดำาเนินชีวิต 
ให้พอดี มีความสมดุลด้วยหลักเหตุผลกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖)  สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะอาชีพและ
 การเปน็ผูป้ระกอบการ
 (Career Skills and 
 Entrepreneurship)

◊  พัฒนาทักษะทำางาน การประกอบอาชีพ และการ
ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และหลักเหตุผล

◊  สร้างนวัตกรรมและกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ 
เชงิสร้างสรรคใ์นการประกอบการโดยใชก้ระบวนการ

 ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการใช้เทคโนโลยี

๗) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะการคิดข้ันสูง
 และนวัตกรรม 
 (H igher -Order 

Thinking Skills and 
Innovation : HOTS  
Critical Thinking, 
Problem Solving, 
Creative Thinking)

◊  วิเคราะห์วิพากษ์ประเมินข้อมูลและเหตุผลด้วยการ
สืบเสาะหาความรู้ที่หลากหลาย

◊  ตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ บนฐานข้อมูลเหตุผลหลักฐาน 
อย่างรอบด้าน  และเหมาะสมกับบริบทผ่านการสืบสอบ 
หาความรูท่ี้หลากหลายผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

◊  ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตขุองปญัหาอย่างเปน็เหตุ
เปน็ผลผา่นการสบืสอบความรูท่ี้หลากหลาย เพือ่นำา
ไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
เหมาะสมที่สุด

◊  ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ

◊  มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มอง และให้ความเห็น
ในการแก้ปญัหาต่าง ๆ  ทีห่ลากหลายแงม่มุ ผา่นการ 
สบืสอบหาความรูท่ี้หลากหลายและผา่นการใช้ความรู ้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

◊   คิดรเิร่ิมสิง่ใหม ่ๆ  ท่ีแตกต่างจากเดิมด้วยการใชค้วามรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอธิบายความคิด 
ท่ีเป็นสิ่งใหม่และขยายผลต่อยอดความคิดน้ันให้
เป็นรูปธรรม
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๘) สมรรถนะหลัก
 ด้านการรู้เท่าทัน
 ส่ือ สารสนเทศ และ

ดิจิทัล (Media, 
 Information and Digital 

Literacy : MIDL)

◊ ใช้เครื่องมือ โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันช่วยในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และการสร้างนวัตกรรม

๙) สมรรถนะหลัก
 ด้านการทำางาน
 แบบรวมพลัง เป็นทีม 

และมีภาวะผู้นำา
  (Collaboration,
  Teamwork and 
 Leadership) 

◊ ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลังเพ่ือเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
นำาหลักเหตุผลมาใช้

◊ ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งเสริม และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

๑๐) สมรรถนะหลัก
 ด้านการเป็น
 พลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
 ที่มีสำานึกสากล
  (Active Citizen with 

Global Mindedness)

◊ ใชก้ระบวนการสบืสอบทางวิทยาศาสตร์ในการสรา้ง
การมีส่วนร่วมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง

◊ ใช้ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
เพ่ือเสนอแนวทางการใช้ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
และรักษาให้เกิดความยั่งยืน
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๑)  สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาไทย
 เพ่ือการสื่อสาร
 (Thai Language 
 for Communication)

◊  ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและการเป็น
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิดหรือสนับสนุนจุดยืน
ทางความคดิของตนในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง กับสงัคม 
ศาสนา และวัฒนธรรมด้วยท่าทีที่เหมาะสม

◊  ใชภ้าษาไทยในการสนทนาโต้แย้งนำาเสนอความคิดที่
สรา้งสรรค์แลกเปลีย่นแบง่ปนัความคิดมมุมองในหัวขอ้/
หัวเรือ่งประเดน็ตา่ง ๆ  เก่ียวกับ สงัคม ท้องถ่ิน  ศาสนา 
และวัฒนธรรมหรอืระเบยีบแบบแผนต่าง ๆ  โดยคำานึง
ถึงความเหมาะสมกับมุมมองทัศนคติของกลุ่มผู้ชม/ 
ผู้ฟังและบริบท

◊ ใชภ้าษาไทยในการเรียนรูเ้ร่ืองราว เร่ืองเล่ารายละเอยีด
รายงาน รายการ คำาอธิบาย โต้แย้ง ภาพประกอบ
ตารางแผนที่ แผนภูมิ ตาราง รูปถ่าย รวมทั้งภาพ
จากระยะไกลภาพจากดาวเทียมและภาพเสมอืนจริง

๒)  สมรรถนะหลัก
 ด้านคณิตศาสตร์
 ในชีวิตประจำาวัน 
 (Mathematics in 
 Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
ในการอธิบาย แนวโน้ม แบบรปู และแก้ปัญหาท่ีเกดิ
ขึ้นจริงในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

◊  ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
ในการตดัสนิใจแก้ปัญหา หรอืการเปลีย่นแปลงในชมุชน

◊  เรียนรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสร้างความคิด 
รวบยอด ผ่านเน้ือหา สาระเก่ียวกับสังคมศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและบริบท

๓) สมรรถนะหลัก
 ด้านการสืบสอบ
 ทางวิทยาศาสตร์
 และจิตวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Inquiry 
 and Scientific Mind)

◊  สืบสอบความรู้ มโนทัศน์ด้านสังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม จากเร่ืองราว บริบทรอบตวั แหล่งส่ือตา่ง ๆ   
และดิจิทัล หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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๔) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (English for
 Communication)

◊  ใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ ภูมศิาสตร์
พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับลำาดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและ 
การเปน็พลเมอืง เศรษฐศาสตร ์ศาสนาและวฒันธรรม

◊  ใชภ้าษาองักฤษท่ีเปน็เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ พลเมอืงและการเปน็พลเมอืง เศรษฐศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรมเปน็ข้อความหรอืบทอา่นสัน้ ๆ  

◊  สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
องักฤษเพ่ือการศึกษาความรูท่ี้เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ พลเมอืงและการเปน็พลเมอืง เศรษฐศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม

◊  ใชส้มรรถนะภาษาองักฤษด้านการฟัง หรืออา่น และ
จดบันทึกย่อ ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับประวัตศิาสตร์ ภูมศิาสตร์
พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕)  สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะชีวิตและ
 ความเจริญแห่งตน 
 (Life Skills and 
 Personal Growth)

◊  แก้ปัญหาในชวิีต ปรับตวัตอ่สภาพความเปลีย่นแปลง 
และดำาเนินชีวิตให้พอดี มีความสมดุลทุกด้าน  
โดยการน้อมนำาหลักศาสนาที่ยึดถือมาใช้

◊   ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม วางตนได้เหมาะ
สมกับบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว
และสังคม

◊  ชื่นชมความงามของและศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำารุงรักษา 
ให้ดำารงสืบไป
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๖)  สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะอาชีพและ
 การเปน็ผูป้ระกอบการ
 (Career Skills and
 Entrepreneurship)

◊  เรยีนรูก้ารเปน็ผู้ประกอบการทีม่คุีณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมพร้อมเกื้อกูลสังคม และมีจรรยาบรรณ

◊ พัฒนาอาชีพ และการประกอบการแบบใหม่  
โดยใช้บริบททางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม

๗) สมรรถนะหลัก
 ด้านทักษะการคิด
 ขั้นสูงและนวัตกรรม 
 (H igher -Order 

Thinking Skills and 
Innovation: HOTS  
Critical Thinking, 
Problem Solving, 
Creative Thinking)

◊  วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุป
และให้ความเห็นท่ีนำาไปสู่การอยู่รว่มกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุข

◊  ฝึกฝนตัดสินใจเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสงัคมโลกอย่างสนัติสขุบนฐานขอ้มลูเหตุผล และ 
หลักฐานอย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบททาง
วัฒนธรรม

◊  ระบปุญัหาทางสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา และเลือกวิธีการ 
แก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุด โดยที่ไม่ส่งผลใด ๆ  
ต่อความสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

◊  ลงมอืแก้ปัญหาทางสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มด้วยตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบด้วยสำานึกของ 
การเป็นพลเมืองดี

◊  มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น 
ในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเปน็ประเด็นทางสงัคมวฒันธรรมและ 
สิ่งแวดล้อม เปิดใจยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีแง่มุมที่หลากหลาย

◊  คิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ แบบแผนการดำารงชีวิตในสังคม 
รูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิมและเหมาะสม
กับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยอธิบาย 
ความคิดหรือแบบแผนการดำารงชีวิตรูปแบบใหม่
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๘) สมรรถนะหลัก
 ด้านการรู้เท่าทัน
 ส่ือ สารสนเทศ และ

ดิจิทัล (Media,
  Information and Digital 

Literacy: MIDL)

◊ เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของสิทธิเสรีภาพในการ 
นำาเสนอข่าวสารในโลกออนไลน์

◊  ศึกษาและเรียนรู้กลไกของการละเมิดสิทธิในโลก
ไซเบอร์ (Cyber Bullying) และแสวงหาวิธีป้องกัน
แก้ไข

๙)  สมรรถนะหลัก
 ด้านการทำางาน
 แบบรวมพลัง เป็นทีม
 และมีภาวะผู้นำา 
 (Collaboration, 
 Teamwork and 
 Leadership) 

◊  อยู่ร่วมกันและมีส่วนร่วมทำางานแบบรวมพลัง  
ตามบทบาทเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดร่วมกัน

◊ สร้างความเป็นผู้นำาท่ีสามารถแก้ปัญหาและ 
ใชม้นุษยสัมพันธ์ท่ีดเีพ่ือชีแ้นะแนวทางให้ไปสูเ่ป้าหมาย
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้พัฒนาตนเองและนำา 
จุดเด่นของแต่ละคนเพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จร่วมกัน 
ทัง้การเรียนรู้เก่ียวกับสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น

◊  ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม/ชุมชน  
ไว้วางใจเปิดใจ รับฟังความคิดเห็น มุมมอง และ
เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเต็มใจ

◊  สนบัสนุน แบง่ปนั แลกเปลีย่นความรู้ และความคิด ใสใ่จ
ในการประสานความคดิ ประนปีระนอม เสนอทางเลอืก 
และแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ 

◊  สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก
ในสังคม

◊  นอ้มนำาหลกัธรรมทีน่บัถือมาใชเ้พ่ือใหอ้ยู่รว่มกันดว้ย
ความสันติสุข

◊   เคารพความคิด ความเชือ่ และการปฏิบัตติามหลกัธรรม 
ของศาสนาที่นับถือ

๑๐) สมรรถนะหลัก
  ดา้นการเปน็พลเมอืง 

ที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
  ที่มีสำานึกสากล 
 (Active Citizen with
  Global Mindedness)

◊ ใช้ประเด็นทางสังคม (Controversial issue)  
ในการอภิปราย สานเสวนา (Dialogue) การแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล

◊     ศึกษาเรยีนรู้เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  
เพ่ือนำาเสนอทางเลอืกใหม ่หรอืสง่เสรมิให้มกีารบงัคบัใช้

 ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีนำาไปสู่สังคมท่ีเท่าเทียม
และเป็นธรรม
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๑) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาไทย
 เพ่ือการสื่อสาร
 (Thai Language for
 Communication)

◊  ฟัง พูด อา่น และเขยีนคำาศัพท์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการสรา้ง
สุขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ ท้ังทางอารมณ์สตปัิญญา
ร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ

◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหาแนวทางในการสร้าง 
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ 

◊ ใช้ภาษาไทยท้ังท่ีเป็นคำาพูด และภาษาท่าทาง 
ในการสือ่สาร สรา้งความสมัพันธ์ การเลน่ การปฏิบติั
การสร้างสุขภาพ  

◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความต้องการ  
ความรู้สึกอารมณ์และความคิดของตน

๒) สมรรถนะหลัก
 ด้านคณิตศาสตร์
 ในชีวิตประจำาวัน
 (Mathematics in 
 Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
ในการกำาหนดเปา้หมาย การสร้างสุขภาวะและสง่เสริม

 สขุภาพ ท้ังทางอารมณ์ สติปญัญา รา่งกาย สงัคม และ 
จิตวิญญาณ

๓) สมรรถนะหลัก
 ด้านการสืบสอบ
 ทางวิทยาศาสตร์และ
 จิตวิทยาศาสตร์ 
 (Scientific Inquiry and 

Scientific Mind)

◊  สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ ์
เร่ืองราวเก่ียวกับสุขภาวะ ท้ังด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

◊  สร้างผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะด้วย 
องค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๔) สมรรถนะหลัก
 ด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือการสื่อสาร 
 (English for
 Communication)

◊  ใชภ้าษาองักฤษเก่ียวกับคำาสำาคญั หรอืนิยามคำาสำาคัญ
เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย

◊  ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำาเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย

◊  ใชภ้าษาอังกฤษท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกับสขุภาพพลานามยั
เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ 

◊ สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
องักฤษเพ่ือการศึกษาความรู้เก่ียวกับสขุภาพพลานามยั

◊  ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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๕)  สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะชีวิตและ
  ความเจริญแห่งตน 
  (Life Skills and 
  Personal Growth)

◊  เรยีนรู ้พัฒนาทักษะ และเจตคติในการสรา้งสขุภาวะ
และสง่เสรมิสขุภาพ ท้ังทางอารมณ์สติปัญญารา่งกาย
สังคมและจิตวิญญาณของตนเองและผู้อ่ืน

◊   เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติในการป้องกันภัย  
โรคต่าง ๆ และการปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะ

๖)  สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะอาชีพ
  และการเป็น
  ผู้ประกอบการ
  (Career Skills and
  Entrepreneurship)

◊  เรียนรู้เก่ียวกับโรคภัยท่ีเกิดจากการทำางาน  
การประกอบอาชีพ และการประกอบการ

◊   วางแผน ปฏิบัติการป้องกันภัย โรคต่าง ๆ และ 
การปฏิบตัตินให้มสุีขภาวะในการทำางาน การประกอบ
อาชีพ และการประกอบการ

◊   วางแผน ปฏิบติัการฝกึฝนสร้างอาชพี และการประกอบ
การท่ีเก่ียวกับการสรา้งสขุภาวะและสง่เสรมิสขุภาพ  
ทัง้ทางอารมณ์สติปญัญารา่งกายสังคมและจติวิญญาณ

๗)  สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะการคิด
  ขั้นสูงและนวัตกรรม 
  (Higher-Order
   Thinking Skills and 

Innovation : HOTS  
Critical Thinking, 
Problem Solving, 
Creative Thinking)

◊   วิเคราะห ์ วิพากษ ์ประเมนิขอ้มลูและเหตุผล สรุปและ
ใหค้วามเห็นในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพพลานามยั
ของตนเองและบุคคลรอบตัว

◊   ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย
  ของตนเองและบุคคลรอบตัวบนฐานข้อมูลเหตุผล

และหลักฐานท่ีสืบคน้ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรอบ
ด้านและเหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย

◊   ระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและบคุคลรอบตัว วเิคราะห์สาเหตุของปญัหา 
หาวิธีการแก้ปญัหาและเลือกวิธีการแก้ปญัหาทีเ่หมาะสม 
ที่สุด

◊   ลงมือวางแผนในการป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับสุขภาพพลานามยัของตนเองและบคุคลรอบ
ตัวด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
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◊   มคีวามยืดหยุ่นทางความคดิ/มองและให้ความเห็นเก่ียว
กับการป้องกันและการดูแลรกัษาสขุภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตวัดว้ยแง่มมุท่ีหลากหลาย

◊   คิดรเิริม่สิง่ใหม ่ๆ  เก่ียวกับการป้องกันการดูแลรกัษาและ
สง่เสรมิสขุภาพพลานามัยของตนเองและบคุคลรอบตัว 
ที่แตกต่างจากเดิม

๘)  สมรรถนะหลัก
  ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
  สารสนเทศ และ
  ดิจิทัล (Media, 
  Information and Digital 

Literacy: MIDL)

◊   จดัการเวลาในการใชส้ือ่เพ่ือให้เกิดผลเสยีตอ่สขุภาพ
และการพักผ่อน 

◊   ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โฆษณา 
และสื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

๙)  สมรรถนะหลัก
  ด้านการทำางาน
  แบบรวมพลัง เป็นทีม
  และมีภาวะผู้นำา 
  (Collaboration, 
  Teamwork and 
  Leadership) 

◊   ปฏบิตังิานรว่มกนัในการปอ้งกันภยั โรคตา่ง ๆ  ของตน  
และผู้อ่ืน 

◊   เป็นผู้นำา และ/หรือร่วมกันสร้างสภาพปลอดโรค 
ปลอดภัย และสร้างสิง่แวดลอ้มท่ีสง่เสริมสขุภาวะของคน 
ในชุมชน

๑๐) สมรรถนะหลัก
    ด้านการเป็นพลเมอืง 

  ที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ที่ม ี  
  สำานึกสากล 

    (Active Citizen with
    Global Mindedness)

◊  ใช้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัย เพ่ือนำาเสนอไปสู่ 
การปฏิบัติและยกระดับไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม

◊   นำาระบบประกันสุขภาพไปใช้ในฐานะท่ีเป็นกลไก 
พัฒนาคุณภาพทางกายและจิตใจของประชาชน
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๑)  สมรรถนะหลัก
    ด้านภาษาไทย
    เพ่ือการสื่อสาร
    (Thai Language 
    for Communication)

◊  เรียนรู้คำาศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ และใช้คำาศัพท์ 
นำาเสนอความคิดและจินตนาการผลงานศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ 

◊  แลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดและจินตนาการผ่าน
ดนตรีการเต้นรำาและระบำาการละครหรือทัศนศิลป์

◊  ใช้ภาษาไทยในการสร้างสรรค์ ตีความผลงาน  
(Representations) ทางศิลปะเพ่ือการเข้าใจหรือ 
การถ่ายทอด/แสดงออกถงึความคดิและจนิตนาการ

๒)  สมรรถนะหลัก
    ด้านคณิตศาสตร์
    ในชีวิตประจำาวัน 
    (Mathematics in 
    Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
สัญลักษณ์ หลักคณิตศาสตร์ รูปทรงเรขาคณิต  
ในการออกแบบงานศิลปะต่าง ๆ

๓)  สมรรถนะหลัก
    ด้านการสืบสอบ
    ทางวิทยาศาสตร์
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
    (Scientific Inquiry 
    and Scientific Mind

◊ สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับทัศนศิลป์  
ดนตรี และนาฏศิลป์ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

◊   สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศลิปด์ว้ยกระบวนการสรา้งงานเชงินวัตกรรม 
และสามารถแสดงเหตผุลและวิธีการในการปรับปรงุ
งานของตนเอง

◊ ให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุนหรือถกเถียงในคุณค่าของ 
ความงามสู่การตัดสินในการประเมิน

๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
(English for
Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำาศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ 
และใช้คำาศัพท์นำาเสนอความคิดและจินตนาการผล
งานศิลปะประเภทต่าง ๆ 

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำาเนินการ
เกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะประเภทต่าง ๆ 

◊ ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเนื้อหาในวิชาศิลปะ และ 
การนำาเสนอความคิดและจินตนาการผลงานศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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◊ สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษาความรู้เก่ียวกับคำาศัพท์เฉพาะ
ในวิชาศิลปะ และใช้คำาศัพท์นำาเสนอความคิดและ
จินตนาการผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ 

◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ เกี่ยวกับคำาศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ 
และใช้คำาศัพท์นำาเสนอความคิดและจินตนาการ 
ผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ 

๕) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะชีวิตและ
  ความเจริญแห่งตน 
  (Life Skills and 
  Personal Growth)

◊  รับรู้ และชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม
◊ พัฒนาสุนทรียภาพของตนและผู้อื่น ผ่านการสร้าง

งานศิลปะ

๖) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะอาชีพและ
  การเปน็ผูป้ระกอบการ 
  (Career Skills 
  and Entrepreneurship)

◊  ส่งเสริมการทำางาน การประกอบอาชีพ และการ 
ประกอบการโดยใช้หลักการทางศิลปะ สุนทรียะ 
ความงดงามของธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมมา
เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์

๗) สมรรถนะหลัก
  ดา้นทักษะการคิดข้ันสูง
  และนวัตกรรม 
  (Higher- Order Thinking 
  Skills and Innovation : 

HOTS  Critical 
  Thinking, Problem 

Solving, Creative 
Thinking)

◊  วิเคราะห ์ วิพากษ ์ประเมนิข้อมลูและเหตุผล สรุปและ
ให้ความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานศลิปะและสนุทรียภาพ

◊ ฝึกฝนตัดสินใจเก่ียวกับศิลปะและสุนทรียภาพ 
บนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานที่สืบค้นด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมไทย

◊  ระบปุระเด็นปญัหาทีเ่กิดขึน้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานศิลปะ
และสนุทรยีภาพ วเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา หาวิธีการ
แก้ปญัหา และเลือกวิธีการแก้ปญัหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

◊  ลงมอืวางแผนในการแก้ปญัหาทีเ่กิดข้ึนทีเ่ก่ียวข้องกับ
งานศลิปะและสนุทรยีภาพดว้ยตนเองอย่างเป็นข้ันตอน 
และเป็นระบบ
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◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและสุนทรียภาพด้วยแง่มุม
ที่หลากหลาย

◊ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะและ
สุนทรียภาพที่แตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
  ด้านการรู้เท่าทันส่ือ 

สารสนเทศ และดจิทิลั 
(Media, Information 
and Digital Literacy :  
MIDL)

◊  ศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะที่ใช้ในส่ือท่ีมีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สึกของผู้รับสาร

◊  ใช้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบสร้าง (Construct) 
  ของสื่อ มานำาเสนอด้วยรูปแบบของศิลปะต่าง ๆ 
  เพ่ือส่ือสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือ

๙) สมรรถนะหลัก
  ด้านการทำางาน
  แบบรวมพลัง เป็นทีม
  และมีภาวะผู้นำา 
  (Collaboration, 
  Teamwork and 
  Leadership) 

◊  ปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
◊   ใชง้านศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่รวมกันแบบ

รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

๑๐)   สมรรถนะหลัก
   ดา้นการเปน็พลเมอืง

ท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมี
สำานึกสากล 

  (Active Citizen
  with  Global
      Mindedness)

◊ ใช้รูปแบบทางศิลปะ ดนตรี การแสดง ละคร  
เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารความคิดความเข้าใจ 
เชิงการเมือง 

◊ เชื่อมโยงสัมพันธ์งานศิลปะของศิลปิน/บุคคล 
ในระดับชาติ อาเซยีน และโลก ในฐานะท่ีเป็นอารยธรรม
ร่วมกันของมนุษยชาติ
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๑) สมรรถนะหลัก
  ด้านภาษาไทย
  เพ่ือการสื่อสาร
  (Thai Language 
  for Communication)

◊  ฟัง พูด อา่น และเขียนคำาศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ทำางาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ 
การสร้างสรรค์ผลงาน

◊ ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด  
และข้อมลูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำางาน  
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ 
การสรา้งสรรค์ผลงานอนันำาไปสูก่ารค้นพบความถนัด
ที่จะไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยแสดงถึง
การเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อ่ืน

๒) สมรรถนะหลัก
  ด้านคณิตศาสตร์
  ในชีวิตประจำาวัน 
  (Mathematics in 
  Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
ในการสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

◊ นำาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
ท้ังการบรหิารคน การบรหิารทุน การบรหิารทรพัยากร 
บริหารเวลา และการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และ 
รับผิดชอบต่อสังคม

◊ ใช้ความรู้เก่ียวกับปริมาณ ความถ่ี การจัดพ้ืนท่ี  
การวัด และสถิติ เพ่ือสร้างทางเลือกในการทำางาน 
และการสร้างอาชีพ

๓) สมรรถนะหลัก
  ด้านการสืบสอบ
  ทางวิทยาศาสตร์
  และจิตวิทยาศาสตร์ 
  (Scientific Inquiry 
  and Scientific Mind

◊   ใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือสบืสอบความรูเ้กีย่วกับ 
ส่ิงของและเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมทั้ง 
บ่มเพาะทักษะการทำางาน ทักษะการสร้างงาน  
การมีลักษณะนิสัยทำางานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงต่อเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ 
และจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๔) สมรรถนะหลัก
  ด้านภาษาอังกฤษ
  เพ่ือการสื่อสาร 
  (English for
  Communication)

◊   ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำาสำาคัญ หรือนิยาม 
คำาสำาคัญเก่ียวกับกระบวนการทำางาน การประกอบอาชพี  
การประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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◊   ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับกระบวนการทำางาน การ

ประกอบอาชีพ การประดษิฐค์ดิคน้ และการสรา้งสรรค์
ผลงาน

◊ ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการ
ทำางาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ  

◊   สืบค้นข้อมูลจากตำาราหรืออินเทอร์เน็ตท่ีเป็นภาษา
อังกฤษเพ่ือการศึกษาความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ทำางาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ 
การสร้างสรรค์ผลงาน

◊   ใชส้มรรถนะภาษาองักฤษดา้นการฟัง หรืออา่น และจด
บันทึกย่อ ๆ  เก่ียวกับกระบวนการทำางาน การประกอบ
อาชพี การประดษิฐค์ดิคน้ และการสร้างสรรคผ์ลงาน

๕) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะชีวิตและ
  ความเจริญแห่งตน 
  (Life Skills and 
  Personal Growth)

◊   บรหิารจดัการชวิีตในด้านการทำางานการประกอบอาชพี 
ทีเ่หมาะสม และสมดลุ มคีวามพอดโีดยน้อมนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

๖) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะอาชีพ
  และการเป็น
  ผู้ประกอบการ
  (Career Skills and
  Entrepreneurship)

◊   นำาข้อมูลเก่ียวกับความสนใจ ความถนัดของตนเอง
มาใช้ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม

◊   พัฒนาทักษะในการทำางานด้วยตนเอง โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการ และการจัดการด้านการเงิน

๗) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะการคิด
  ขั้นสูงและนวัตกรรม
  (Higher- Order Thinking 

Skills and Innovation :  
HOTS  Critical

   Thinking, Problem 
Solving, Creative 
Thinking)

◊   วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุป 
และให้ความเห็นเก่ียวกับการทำางานการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิต

◊   ฝึกฝนการตัดสินใจเก่ียวกับการทำางานการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิต โดยใช้ข้อมูลเหตุผลและ 
หลกัฐานท่ีสบืค้นด้วยการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรอบด้าน
และเหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
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◊   ระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ในการทำางานการประกอบอาชพี
หรือการดำารงชวิีตวิเคราะหส์าเหตุของปญัหาหาวธีิการ
แก้ปญัหาและเลือกวิธีการแก้ปญัหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

◊   ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำางานการประกอบ
อาชีพหรอืการดำารงชวีติดว้ยตนเองอย่างเปน็ข้ันตอน
และเป็นระบบ

◊  มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น 
ในการทำางานการประกอบอาชีพหรือการดำารงชีวิต 
ด้วยแง่มุมที่หลากหลายคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการ
ทำางานการประกอบอาชีพ

๘) สมรรถนะหลัก
  ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
  สารสนเทศ และดจิทิลั
  (Media, Information 

and Digital Literacy : 
MIDL)

◊   เรยีนรูแ้นวทางคา้ขายและทำาธุรกรรมในโลกออนไลน์

๙) สมรรถนะหลัก
  ด้านการทำางาน
  แบบรวมพลัง เป็นทีม

และมีภาวะผู้นำา 
  (Collaboration, 
  Teamwork and 
  Leadership) 

◊  กำาหนดเป้าหมาย และปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวม
พลังในการทำางาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และการสรา้งสรรค์ผลงาน จนบรรลเุปา้หมาย

◊   ใช้ภาวะผู้นำาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 
ให้ความร่วมมือในการทำางาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน  
จนบรรลุเป้าหมาย

◊   ใชสั้นติวิธีในการจดัการปญัหาความขดัแย้ง ความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง เกี่ยวกับการทำางาน การประกอบอาชีพ

๑๐) สมรรถนะหลัก
  ดา้นการเป็นพลเมอืง 

ที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
  ที่มีสำานึกสากล 
  (Active Citizen with
  Global Mindedness)

◊  วิเคราะห์งานอาชีพท่ีไม่เป็นธรรม แรงงานเด็กและ 
ผู้หญิง และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

◊  เรียนรู้กลไกทางวิชาชีพและสหภาพแรงงาน  
ในการพัฒนาวิชาชพีและดูแลสวัสดิการของคนทำางาน
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๑) สมรรถนะหลัก
  ด้านภาษาไทย
  เพ่ือการสื่อสาร
  (Thai Language 
  for Communication)

◊  ใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านเขียน คำาศัพท์ และ
สาระในบทอ่านต่าง ๆ 

◊  ใช้ภาษาไทยในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ

๒) สมรรถนะหลัก
  ด้านคณิตศาสตร์
  ในชีวิตประจำาวัน
  (Mathematics in 
  Everyday Life)

◊ เรียนรู้คำาศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  
ผ่านภาษาต่างประเทศ

◊   สนทนาเก่ียวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษา
ต่างประเทศ

◊ ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
สื่อความหมาย สรุปผลและนำาเสนอที่ถูกต้องโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ

๓) สมรรถนะหลัก
  ด้านการสืบสอบ
  ทางวิทยาศาสตร์
  และจิตวิทยาศาสตร์ 
  (Scientific Inquiry 
  and Scientific Mind)

◊  สืบสอบความรู้และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ

◊   เรียนรู้แบบจำาลอง เช่น ประโยค ภาพ สัญลักษณ์  
ท่ีช่วยอธิบายจากความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรม  
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ

◊ สร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และสื่อสาร 
ความคิดโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

๔) สมรรถนะหลัก
  ด้านภาษาอังกฤษ
  เพ่ือการสื่อสาร 
  (English for
  Communication)

◊   ใชภ้าษาตา่งประเทศในการฟัง พูด อา่นเขียน คำาศพัท ์
และสาระในบทอ่านต่าง ๆ 

◊  ใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องราวต่าง ๆ

๕) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะชีวิตและ
  ความเจริญแห่งตน 
  (Life Skills and 
  Personal Growth)

◊  เรียนรู้การจัดการชีวิต การพ่ึงพาและพัฒนาตนเอง 
จากการแสวงหา/สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลด้วย
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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สมรรถนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน
๖) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะอาชีพและ
  การเป็นผูป้ระกอบการ
  (Career Skills and
  Entrepreneurship)

◊  เรียนรู้การทำางาน อาชีพ และการประกอบการ 
จากการแสวงหา/สืบค้นข้อมลูท่ีเปน็ภาษาต่างประเทศ

๗) สมรรถนะหลัก
  ด้านทักษะการคิด 

ขั้นสูงและนวัตกรรม 
  (Higher- Order Thinking 

Skills and Innovation :  
HOTS Critical 

  Thinking, Problem 
Solving, Creative 
Thinking)

◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินเน้ือหาท่ีเป็นภาษา 
ต่างประเทศ สรุปเน้ือหา และเสนอความเห็นของ
ตนเองเป็นภาษาต่างประเทศ

◊   ตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ  บนฐานของข้อมลูเหตุผลและ
หลักฐานอย่างรอบด้านและเหมาะสมตามบริบท 
เชิงวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ

◊   ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้
ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
สื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

◊   อธิบายกระบวนการแก้ปญัหาท่ีตนเองได้ลงมอืปฏิบติั
อย่างเป็นข้ันตอน และเป็นระบบโดยใช้ภาษาต่าง
ประเทศ

◊   ปรับความคดิของตนเองให้มคีวามยืดหยุ่นหลากหลาย
แง่มุม และสื่อสารด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศ

◊ คิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ ด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในรูปแบบแตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
  ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศ และดจิทิลั 
(Media, Information 
and Digital Literacy : 
MIDL)

◊  ศึกษาเรียนรู้ภาษาและลักษณะที่มาของการสื่อสาร
ผ่านสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล

๙) สมรรถนะหลัก
  ด้านการทำางาน
  แบบรวมพลัง เป็นทีม

และมีภาวะผู้นำา 
  (Collaboration, 
  Teamwork and 
  Leadership) 

◊ ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือเรียนรู้คำาศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
การสร้างความสัมพันธ์อันดี การทำางานร่วมกัน  
การมีภาวะผู้นำา และการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
สมาชิกกลุ่ม    
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สมรรถนะ แนวทางการพัฒนาผู้เรียน

◊  ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
การฟัง พูด อา่น เขียน และสือ่สารด้วยภาษาต่างประเทศ 
ผ่านเรือ่งราวท่ีเก่ียวข้องกับการสรา้งความสมัพันธ์อนัดี  
การทำางานร่วมกัน การใช้ภาวะผู้นำา และการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่ม  

๑๐)  สมรรถนะหลัก
  ด้านการเป็นพลเมอืง

ที่เข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
  ที่มีสำานึกสากล 
  (Active Citizen with 
  Global Mindedness)

◊  เรยีนรูค้ำาศัพทเ์ก่ียวกับการเมอืงการปกครอง กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมแรงงาน สนธิสัญญา

◊ เรียนรู้งานเขียนและวรรณกรรมคลาสสิกเก่ียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับชาติและสากล

๓.๒ แนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน
 การนำากรอบสมรรถนะหลักมาสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและ 
ในโรงเรยีนทำาไดห้ลายทาง  ในทีน้ี่ขอเสนอแนะ ๖ แนวทาง ซึง่ครสูามารถเลอืกใชต้าม 
ความพร้อมและบริบทโรงเรียนและความถนัดของตนดังนี้ 
 แนวทางที่ ๑  ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ 
 เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกสมรรถนะ ซ่ึงครูเห็นว่าสอดคล้องกับ 
บทเรียนน้ันเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะน้ัน 
เพ่ิมข้ึน เป็นการช่วยเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมาย และ 
เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 แนวทางที่ ๒  ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ 
 เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีต่อยอด เพ่ิมเติมจากงานเดิม ให้ต่อเน่ืองไปถึง
ข้ันการฝึกฝนการนำาความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีได้เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้ 
ในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนใหม้สีมรรถนะในเร่ืองทีเ่รียนรูน้ัน้ 
 แนวทางท่ี ๓ ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ   
 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการนำารูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์
เชือ่มโยงกับสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกัน และเพ่ิมเตมิกิจกรรมท่ีสามารถชว่ยพัฒนา
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สมรรถนะนัน้ใหเ้พ่ิมขึน้อย่างชดัเจน อันจะสง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนตามรปูแบบ
การเรียนรู้ที่ใช้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
 แนวทางที่ ๔  สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้ 
 เป็นการจัดการเรียนรู้โดยนำาสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเป็นตัวตั้งและ 
นำาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งเน้ือหาสาระและทักษะตามท่ีตัวช้ีวัดกำาหนดไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่ต้องการ 
 แนวทางที่ ๕  บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ 
 เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยนำาสมรรถนะหลักหลายสมรรถนะเป็นตัวต้ัง 
และวิเคราะห์ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้อง แล้วออกแบบการสอนท่ีมีลักษณะเป็น 
หน่วยบรูณาการท่ีชว่ยให้ผู้เรียน ไดเ้รยีนรูอ้ย่างเปน็องคร์วมโดยเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 แนวทางที่ ๖  สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน
 เป็นการสอดแทรกสมรรถนะท่ีส่งเสริมการทำากิจวัตรประจำาวันต่าง ๆ  
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เป็นการใช้กิจกรรมในชีวิต
ประจำาวันที่ทำาอยู่แล้ว เป็นสถานการณ์ในการฝึกฝนสมรรถนะ ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีต้องการแล้วยังช่วยทำาให้การทำากิจวัตรประจำาวัน
ของผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 แต่ละแนวทางมีความเชื่อมโยงกันดังแผนภาพ

 รายละเอียดแต่ละแนวทางมีดังนี้

เเนวทางการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ ๖ เเนวทาง

แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน  

แนวทางที่  ๓  : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
แนวทางที่ ๒  : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
แนวทางที่  ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ

แนวทางที่  ๔  : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวช้ีวัด

แนวทางที่  ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
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แนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ

สอดแทรกสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทเรียน	คิดกิจกรรมเสริม	 
เพิ่มการเรียนรู้ให้เข้มข้น	มีความหมาย	และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ	

  ลักษณะ
  การสอนแนวทางท่ี ๑ น้ีเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ  
ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนน้ันเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสมรรถนะน้ันเพ่ิมข้ึน เป็นการช่วยเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น  
มีความหมาย และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 การสอนระดับนี ้ เหมาะสมสำาหรบัครท่ีูปกติได้ส่งเสรมินักเรยีนใหม้คุีณสมบติั
ต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสอนเน้ือหาสาระ โดยระบุเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนการจัดการเรียนการสอนของตนอยู่แล้ว 
เช่น ฝึกกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะและวิธีการ
ทางประวัตศิาสตร ์เป็นตน้ ครไูมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงแผนการจดัการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมการสอนของตนเองเลย เพียงแต่พิจารณาว่ามีสมรรถนะตัวใดที่เข้ากัน 
กับการสอนของตน เช่น สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น แล้วนำาสมรรถนะด้านนั้น 
มาบรรจไุว้ในแผนการจดัการเรยีนการสอนของตน การทำาเชน่นีจ้ะชว่ยกระตุ้นให้
ครูตระหนักในสมรรถนะนั้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะนั้นในระหว่าง
เรียนไปพร้อมกับการเรียนเนื้อหา ทักษะ ตามปกติของตนมากยิ่งขึ้น

  ขั้นตอนดำาเนินงาน
  ๑) ทบทวนสมรรถนะ ท้ัง ๑๐ ดา้นใหเ้ข้าใจและพรอ้มใชใ้นการออกแบบ
กิจกรรม (สำาหรับครูท่ีเริ่มทำาอาจทำาเป็นตารางวิเคราะห์และวิเคราะห์ทีละ
กิจกรรม เพราะจะชว่ยใหวิ้เคราะหไ์ด้งา่ยข้ึน  เมือ่คลอ่งข้ึนก็อาจเพียงแค่วิเคราะห์ 
ในใจ หรอืเขยีนโน้ตสัน้ ๆ  กำากับไว้ โดยไมต่อ้งระบุอย่างเป็นทางการในแผนการจดั 
การเรียนการสอนก็ได้)
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  ๒) นำามาเทียบกับจดุประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมการเรยีนการสอน
ของตน
  ๓) เลือกและระบุสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กจิกรรมการเรยีนการสอนของตน  มาระบไุวใ้นตอนต้นของแผนการจดัการเรยีน
การสอนของตน
  ๔) คดิกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งสมรรถนะนัน้โดยบรูณาการเขา้ไป
ในกิจกรรมเดิมอย่างกลมกลืน
  ๕) ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่เพิ่มเติม
  ๖) ระบุวิธีการวัดและประเมินสมรรถนะที่เพิ่มเติม

 ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางท่ี ๑ : ใช้งานเดิม 
เสริมสมรรถนะ
  สำาหรับตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะเสนอน้ี นำาผลงาน 
ของครูผู้สอนท่านหน่ึงท่ีทำาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอนนักเรียน ซ่ึงยังไม่สมบูรณ์ 
ในหลายสว่น และเมือ่ได้มกีารเพิม่เติม / เสรมิกจิกรรมบางสว่น กท็ำาใหน้กัเรยีน
พัฒนามากขึ้น รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้เดิมมีดังนี้
          กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์ 
          ระดับ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
      หน่วยการเรียนรู ้  ของเล่นของใช้  หน่วยย่อย  วัสดุหรรษา
          สาระการเรียนรู้
      ๑.  ความรู้ (K : Knowledge)   
        - ลักษณะของเล่นของใช้ 
          - ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำาของเล่นของใช้
          - คุณค่าของของเล่นและของใช้
       ๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P : Practice)
              - ทักษะสังเกต สำารวจ และบันทึกข้อมูล
          - กระบวนการทำางานกลุ่ม
           - ใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
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       ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A : Attitude)
            - รับผิดชอบ 
            - ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
    จุดประสงค์การเรียนรู้
         ๑. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับของเล่นของใช้ และสามารถระบุชนิดของ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (K) 
         ๒. นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของของเล่นของใช้รอบตัว (A) 
         ๓.  นักเรียนมีทักษะในการสังเกต สำารวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (P) 
         ๔. นักเรียนใช้กระบวนการทำางานกลุ่มในการสำารวจและสรุปผลเกี่ยวกับ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้  และคุณค่าของของเล่นและของใช้ (P) 
         ๕. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการ
สำารวจ นำาเสนอ และอภิปรายร่วมกัน (P)
         ๖. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น (A)
 กิจกรรมการเรียนการสอน
       ๑. แบง่กลุม่นักเรยีนกลุม่ละ ๓-๔ คน โดยใหนั้กเรยีนแต่ละกลุม่มนีกัเรยีนเก่ง 
ปานกลาง และออ่นอยู่ในกลุม่เดยีวกัน แบง่หน้าท่ีรับผดิชอบ และรว่มกันวางแผน
ในการสังเกตรวบรวม บันทึก และสรุปผล
       ๒. ครูนำานักเรียนออกไปสำารวจรอบโรงเรียน เป็นเวลา ๑๕–๒๐ นาที  
เพ่ือสังเกตและรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นของเล่นและของใช้ให้ได้  
อย่างน้อย ๕ อย่าง และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของวัสดุ 
ท่ีใช้ทำาของเล่นและของใช้ และคุณค่าของของเล่นและของใช้แต่ละอย่าง  
บันทึกข้อมูลลงในแบบฝึก

 ข้อเสนอแนะ
     จากกิจกรรมข้างต้นสามารถเพิ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ  
ได้ดังนี้
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         ๑. เสริมกิจกรรมในช่วงต้น ซึ่งช่วยพัฒนาสมรรถนะดังนี้  
              ๑)	 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร	 :	 พูดส่ือสารในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 
ในชวิีตประจำาวัน	บอกความรูส้กึนกึคิดของตน	เลา่เรือ่งและเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	หรอื
บอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ		
															๒)		ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม	 :	 ช้ีแจงเหตุผลของการตัดสินใจ 

ในเรื่องต่าง	 ๆ	 ในชีวิตประจำาวันของตน	 และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร	
  กิจกรรมที่เสริมมีดังนี้ 
  ต้ังคำาถามให้นักเรียนการสังเกต เก่ียวกับของเล่นของใชใ้นชวีติประจำาวัน 
และวสัดุทีใ่ชท้ำาของเลน่ของใช ้ โดยครูนำาเสนอของเลน่และของใชท่ี้เตรยีมมาให้
นักเรียนสังเกตและพิจารณา แล้วถามว่าสิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็นของใช้  
หลังจากตอบคำาถามแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี “เพราะเหตุใด 
นักเรียนจึงคิดว่าสิ่งที่นักเรียนตอบเป็นของเล่นหรือของใช้”
         ๒. เสริมกิจกรรมในช่วงท้ายซึ่งช่วยพัฒนาสมรรถนะดังนี้  
           ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำาวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอก
ผ่านการเล่นบทบาทด้วยสันติวิธี
              กิจกรรมที่เสริมมีดังนี้  
             ๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำาเสนอผลการสำารวจของกลุ่ม 
หน้าชั้นเรียน
       ๒) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุป เก่ียวกับลักษณะ 
ความแตกต่างของของเล่นของใช้ วัสดุที่ใช้ และคุณค่าของของเล่นของใช้ 
             กิจกรรมเสนอแนะดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดยครูอาจจะ
ปรับจุดประสงค์ให้เป็นจุดประสงค์เชิงสมรรถนะและจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้   
        นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสำารวจ ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล  
ภาษาไทยในการส่ือสารและกระบวนการกลุ่มในการสำารวจ นำาเสนอ และ
อภิปรายรว่มกันเพ่ือให้เกิดความรูแ้ละความตระหนักในคุณค่าของของเลน่ของใช ้
รอบตัว (C)
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           ๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ และสามารถระบุชนิด
ของวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (K) 
           ๒. นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของของเล่นของใช้รอบตัว (A) 
           ๓. นักเรียนมีทักษะการสังเกต สำารวจ และบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (P) 
           ๔. นักเรียนมีทักษะการชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็น
ของเล่น สิ่งใดเป็นของใช้ (P) 
           ๕. นักเรียนใช้กระบวนการทำางานกลุ่มในการสำารวจและสรุปผล 
เก่ียวกับลักษณะความแตกตา่งของของเล่นของใช้ วัสดทุีใ่ช้ และคณุค่าของของ
เล่นของใช้  (P) 
           ๖. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในการสำารวจ นำาเสนอ และอภิปรายร่วมกัน (P)
           ๗. นกัเรียนมทีกัษะการคดิ แปลความ  สังเคราะห์ สรุปข้อมลูเกีย่วกับ 
ลักษณะความแตกต่างของของเล่นของใช้ วัสดุท่ีใช้ และคุณค่าของของเล่น
ของใช้  (P) 
           ๘. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน (A)

แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ

  เป็นการสอนตามปกติท่ีมีการเพ่ิมสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้ 
และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้แล้วในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
 

การพัฒนาการสอนเดิมของครูผ่านการสอน	โดยเน้นสมรรถนะให้มากข้ึน	
ด้วยการขยายต่อยอดงานเดิมเพิ่มสถานการณ์และประสบการณ์

ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้	ทักษะ	และเจตคติให้มากขึ้น	
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  ขั้นตอนการดำาเนินการ  
  ๑) พิจารณากิจกรรมที่กำาหนดไว้เดิม แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนสามารถ
ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้วให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
  ๒)  เลือกสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้ว
  ๓)  ออกแบบกิจกรรมท่ีจะชว่ยให้ผูเ้รยีนไดฝึ้กให้ผู้เรยีนใช้ความรู ้ทักษะ 
และเจตคติในสถานการณ์ที่กำาหนด
  ๔)  ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ได้ฝึกเพิ่มขึ้น
  ๕)  เพิ่มวิธีการวัดประเมินผลสถานะที่ได้ฝึกเพิ่มเติม
 
 ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางท่ี ๒ : ใช้งานเดิม 
ต่อเติมสมรรถนะ
 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแนวทางท่ี ๒ น้ี มีลักษณะเดียวกับ
แนวทางท่ี ๑ คือ นำาผลงานของครูผู้สอนท่านหน่ึงท่ีทำาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอน
นักเรียน ซ่ึงยังไม่สมบูรณ์ในหลายส่วน เมื่อได้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมที่ 
ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่เรียนไปใช้ก็จะทำาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน  
รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้เดิมมีดังนี้
 กลุ่มสาระการเรียนร ู้   ศิลปะ
 ระดับ                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 หน่วยการเรียนรู้   เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ : 
       ประติมากรรมนูนตำ่า
 สาระการเรียนรู้
          ๑. ความรู้ (K)   
        - ลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างประติมากรรมนูนตำ่า
             - การละเล่นไทย 
     ๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P)
         - ทักษะการอภปิรายเกีย่วกับลักษณะ วสัดุ อปุกรณ์ และวธีิการสร้าง
ประติมากรรมนูนตำ่า
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              - ทักษะในการคิด และบอกเหตุผลในการเลือก สร้างประติมากรรม
นูนตำ่าเกี่ยวกับการละเล่นของไทย
              - ทักษะจากการปั้นดินนำ้ามันในการสร้างสรรค์ประติมากรรมนูนตำ่า
              - ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
          ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
                - มีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
            ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สร้างประติมากรรมนูนตำ่าและการละเล่นไทย (K)
            ๒. นักเรียนนำาทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์มาใช้สร้างงาน
ประติมากรรมนูนตำ่าเกี่ยวกับการละเล่นไทยได้ (P)
            ๓. นักเรียนมีความสุข และสนุกในการสร้างผลงาน (A)
  กิจกรรมการเรียนการสอน
        ๑. นำาผลงานตัวอย่างงานประติมากรรมนูนตำ่าให้นักเรียนดู
  ๒. ตั้งคำาถามว่า สิ่งท่ีนักเรียนเห็นคืออะไร ทำาจากอะไร มีวิธีการทำา
อย่างไรบ้าง
  ๓. ครูอธิบายงานประติมากรรมในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมให้นักศึกษา
ยกตัวอย่างงานประติมากรรมนูนตำ่า
        ๔. ครู และนักเรียนร่วมอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการละเล่นของไทย
        ๕. ครูใหน้กัเรียนเลือกการละเล่นไทย คนละ ๑ อย่าง ในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรมนูนตำ่า ร่างภาพการละเล่นไทยที่เลือก พร้อมเขียนบรรยาย
เหตุผลในการเลือกการละเล่นไทย
  ๖. นักเรียนนำาเสนอเหตุผลในการเลือกการละเล่นไทยของตนเอง  
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
  ๗. ครูและนกัเรียนร่วมกันอภปิรายถึงการสรา้งสรรค์งานประติมากรรม 
นูนตำ่า
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  ข้อเสนอแนะ
      จากกิจกรรมข้างต้น ขอเสนอแนะการเพ่ิมกิจกรรมในคาบเรียนท่ี ๒ 
ท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีได้เรียนรู้ 
ข้างต้น ดังนี้ 
  ๑. ครูชวนคุยถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ท่ีพบจากการปฏิบัติงาน
ครั้งที่แล้ว 
  ๒. นำาภาพท่ีเลือกมาลงมือสร้างสรรค์งานประติมากรรมนูนตำ่า  
จากดินนำ้ามัน และนำาเสนอผลงาน กระบวนการทำางาน ความรู้สึก และสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และพัฒนาขึ้น
  ๓. ครแูละนักเรยีนรว่มกันอภิปรายถึง วิธีการสรา้งสรรคง์านประตมิากรรม 
นูนตำ่า และสรุปกระบวนการสร้างผลงานการปั้นดินนำ้ามัน
  กิจกรรมเสนอแนะดังกล่าวทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดยครูอาจจะ
ปรับจุดประสงค์ให้เป็นจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ และจุดประสงค์การเรียนรู้  
ดังนี้   
  นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและทักษะการปั้นดินนำ้ามัน 
ในการสร้างประติมากรรมนูนตำ่าเก่ียวกับการละเล่นไทยด้วยดินนำ้ามัน 
อย่างมีความสุข  (C)
  ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างประติมากรรมนูนตำ่า และการละเล่นไทย (K)
  ๒. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน 
ทัศนศิลป์ (P)
  ๓. นักเรียนมีทักษะการปั้นดินนำ้ามันในการสร้างผลงานประติมากรรม 
นูนตำ่าเกี่ยวกับการละเล่นไทย (P)
  ๔. นักเรยีนมจีนิตนาการในการสรา้งผลงานประตมิากรรมนูนตำา่เก่ียวกับ 
การละเล่นไทย (P)
  ๕. นักเรียนมีความสุขในการสร้างผลงานประติมากรรมนูนตำ่า 
เกี่ยวกับการละเล่นไทย (A)
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แนวทางที่ ๓ : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ

  เปน็การสอนตามปกตทิีม่กีารนำารปูแบบการเรยีนรูท้ีใ่ชเ้ดมิมาวิเคราะห์
เชือ่มโยงกบัสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกับรูปแบบการเรยีนรู้ ซึง่ชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ และเกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา

  ลักษณะ
  การสอนตามแนวทางท่ี  ๓ น้ี เปน็การสอนท่ีมกีระบวนการตามรูปแบบ
ที่ครูคัดสรรว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดหมายของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานและข้ันตอนการสอนของ 
รูปแบบกับสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา  พิจารณาว่าสามารถปรับหรือเพิ่มขั้นตอนย่อย
เพื่อเพิ่มหรือเน้นทักษะสำาคัญ ๆ ของสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม
  รูปแบบต่าง ๆ มีจุดหมายหลักต่างกัน การจะบรรลุจุดหมายต้องใช้
แนวคิดทฤษฎีต่างกัน ขั้นตอนการสอนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีและทำาให้เกิดผลท่ีผู้เรียนได้ตามจุดหมาย อาทิ รูปแบบซิปปา (CIPPA) 
ใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นพื้นฐาน สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง และนวัตกรรมได้  รูปแบบสะเต็มศึกษามีแนวคิดพื้นฐานให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้หลายวิชา ทักษะหลายด้านในการเรียนที่เน้นประสบการณ์  
มีผลผลิตจากการเรียน สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันหรือในการทำางานได้  
จงึสามารถใชร้ปูแบบนีพั้ฒนาทักษะชวิีตและความเจริญแหง่ตน  พัฒนาสมรรถนะ
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
และทักษะการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรมได้

การออกแบบการสอนท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้	สู่การพัฒนาสมรรถนะน้ี 

ช่วยให้ผู้สอนเกิดความม่ันใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 

ของรูปแบบการเรียนรู้และทำาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีต้องการ
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  ขั้นตอนการดำาเนินการ  
  ๑) เลือกรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้
  ๒)  ศกึษารปูแบบการเรยีนรูท่ี้ได้เลือกไว ้ให้เข้าใจถึงหลักการ กระบวนการ 
วิธีการ จุดอ่อน และจุดแข็งของรูปแบบการเรียนรู้
  ๓) กำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ/ข้ันตอนของรูปแบบ
การเรียนรู้
  ๔)  ศึกษาสมรรถนะต่าง ๆ  และพิจารณาว่าในกระบวนการ/กิจกรรมที่
กำาหนด มีสมรรถนะใดที่สามารถนำามาบูรณาการได้
  ๕) คิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะที่บูรณาการ
  ๖) ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่เพิ่มเติม
  ๗) เพิ่มเติมวิธีการวัด และประเมินสมรรถนะที่บูรณาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    วิทยาศาสตร์
 ระดับ                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 หน่วยการเรียนรู้    ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน  ปัญหารอบตัว
 สาระการเรียนรู้
         ๑. ความรู้ (K)   
     - ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน   
 ๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P)
      - การคิดเชิงเหตุผล
              - การคิดหลากหลาย
               - ทกัษะการกำาหนดปญัหา วางแผน สืบคน้ขอ้มลู ปฏบิตักิาร วเิคราะห์
สรุปนำาเสนอข้อมูล (P)
        ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
              - ความมุ่งมั่น
              - ความรับผิดชอบในการทำางาน และการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
              - การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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จุดประสงค์การเรียนรู้เดิม
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่ปรับเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ที่นำามาบูรณาการ

    ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปรากฏการณ์ในชีวิต 
ประจำาวัน (K)
    ๒. นักเรียนมีทักษะการกำาหนด
ปัญหา วางแผน สบืค้นขอ้มลู ปฏิบติั
การ วเิคราะห์สรุปนำาเสนอข้อมูล (P)
    ๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และ 
รับผิดชอบในการทำางาน  (A)
    ๔. นักเรียนยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและการร่วมแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น  (A)

นกัเรยีนสามารถใชค้วามรู ้ ทักษะ ความมุง่ม่ัน 
รับผิดชอบในการทำางานและแก้ปัญหาร่วมกัน
ในการทำาโครงงานเก่ียวกับปรากฏการณ์ในชีวิต
ประจำาวันได้สำาเร็จ (C )

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำาวัน  (K)

๒. นักเรียนใช้เหตุผลในการคาดคะเน 
คำาตอบได้ (P)

๓. นกัเรียนมทีกัษะการกำาหนดปญัหา วางแผน 
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำาเสนอ
ข้อมูล  (P)

๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบ 
ในการทำางาน  (A)

๕. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและ
การร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  (A)

กระบวนการของรูปแบบ
การเรียนการสอน

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

สมรรถนะ/ทักษะย่อย
ท่ีบูรณาการเพ่ิมเติม

กิจกรรม
เสริมสมรรถนะ

ท่ีบูรณาการ
๑. ขั้นกำาหนดโจทย์/ปัญหา
ความต้องการจำา เป็น 
ในการทำาโครงงาน
 - ครูเสนอสถานการณ์ 
ท่ีน่าสนใจ/น่าสงสัย/ท้าทาย
   -  นักเรียนระดมความคิดหา
แนวทางในการค้นหาข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง และ กำาหนดประเด็น
ท่ีสนใจในการทำาโครงงาน
๒. ขั้นวางแผนเตรียมการ
    - นักเรียนร่วมกันวางแผน
การทำาโครงงาน โดยการสบืค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม วางแผนการ
ปฏิบัติและร่วมกันเตรียมการ
ทัง้ดา้นอปุกรณ์ สถานที ่บทบาท
หน้าท่ี และอ่ืน ๆ

การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

- ตั้งคำาถามเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบ
ในชีวิตประจำาวัน

- สามารถเชื่อมโยงเหตุ
และผลของปรากฏการณ์
และเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน

- คาดคะเนหาคำาตอบ
- คิดหลากหลาย

ให้นักเรียนตั้งคำาถามท่ี
สงสัยเก่ียวกับสถานการณ์ 
และปรากฏการณ์รอบตัว

ครูกระตุ้นให้พิจารณา
ข้อมูลปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิด
ขึ้นในชีวิตประจำาวัน คาด
คะเนคำาตอบ อย่างสมเหตุ 
สมผล และหลากหลาย
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กระบวนการของรูปแบบ
การเรียนการสอน

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

สมรรถนะ/ทักษะย่อย
ท่ีบูรณาการเพ่ิมเติม

กิจกรรม
เสริมสมรรถนะ

ท่ีบูรณาการ
๓. ขั้นทำาโครงงาน
  นักเรียนปฏิบัติการทำา 
โครงงานในลกัษณะต่าง ๆ   อาทิ
   - สืบค้น/สำารวจ/ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำาตอบ
    - ทดลองในห้องทดลอง 
ในสถานประกอบการ  ในสถานท่ีจริง 
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการให้ 
ผู้เรยีนสัมผสัข้อมลูเองปฏิบตัเิอง
๔. ขั้นทำาโครงงาน
     นกัเรยีนวางเเผนเตรยีมการ 
นำาเสนอเเละจัดการนำาเสนอ

- สามารถเขยีนแผนภาพ
แผนภูมิแบบจำ าลอง
อย่างง่ายเพ่ืออธิบาย 
ความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน

กลา้พูดใหค้วามคดิสนบัสนนุ
หรือคัดค้านเก่ียวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น
ปญัหาถกเถียงกันสามารถ
ชีแ้จงเหตผุลโดยมหีลกัฐาน
ประกอบ

ครูให้นักเรียนนำาข้อสรุป
ที่ได้จากการทำาโครงงาน
เสนอเปน็แผนภาพแผนภูม ิ
หรือแบบจำาลองอย่างงา่ย

ให้นักเรยีนนำาเสนอความคิด
สนับสนุนหรอืคดัคา้นสิง่ท่ี
เพ่ือนนำาเสนอโดยใชเ้หตผุล 
และหลักฐานประกอบ
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แนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวบ่งชี้

  ลักษณะ
  การสอนแนวทางท่ี ๔ น้ี เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะและตัวชี้วัด 
ทีส่อดคลอ้งกันมาออกแบบการสอนรว่มกัน  เพ่ือใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูท้ั้งเนือ้หาสาระ
และทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำาหนดไปพร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำาเป็น 
ตอ่ชวิีต  การสอนแนวทางท่ี ๔ น้ี เหมาะสำาหรบัครท่ีูไดท้ดลองนำาสมรรถนะเขา้มา
บูรณาการในการเรียนการสอนปกติของตนตามแนวทางท่ี ๑ และ ๒  มาระยะหน่ึง 
จนมีความมั่นใจมากข้ึน และพร้อมท่ีจะก้าวออกจากการสอนแบบเดิม ๆ  
ไปสู่การสอนท่ีเน้นสมรรถนะอย่างเต็มตัว หรือครูท่ีเห็นประโยชน์ของสมรรถนะ
และต้องการจะออกแบบแผนการสอนของตน โดยให้สมรรถนะเป็นตัวนำา  
แต่ขณะเดียวกันก็ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน
 ลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนการสอนแบบนี ้เปน็การบรูณาการสมรรถนะ 
สำาคัญ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มีการจัด 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝกึการประยกุต์ใชค้วามรู้ ฝึกทักษะ และ
พัฒนาเจตคติ และคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวาง

  ขั้นตอน
        ๑. กำาหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน  
           ๒. พิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละวิชา / กลุ่ม
สาระ และตัวชี้วัดที่สอนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่เลือก
           ๓. กำาหนดหัวข้อ / หัวเรื่อง ความรู้ ทักษะ และเจตคติสำาคัญ และ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

การออกแบบการสอนที่ใช้สมรรถนะเป็นตัวตั้ง	ช่วยให้ผู้เรียน 

ได้พัฒนาคุณสมบัติที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของตน
ควบคู่ไปกับการมีความรู้	ทักษะสำาคัญที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร	

...ให้ได้ทั้งปลา	วิธีการและเครื่องมือจับปลา...
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           ๔. กำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่กำาหนด
            ๕. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้เอือ้ให้ผูเ้รยีนได้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ
พัฒนา  เนน้การจดัการเรียนรู้เชงิรุก จดัประสบการณ์ทีม่คีวามหมาย และสง่เสรมิ
ให้ผู้เรยีนใชค้วามรู ้ทักษะ เจตคต ิและคณุลักษณะท่ีไดเ้รยีนรูแ้ลว้ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ในชวิีตจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  
            ๖. วางแผนการประเมนิผล โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic 
Assessment)  ให้สอดคล้องและตอบรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะที่กำาหนดไว้
ตั้งแต่ต้น  

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางท่ี ๔ สมรรถนะเป็นฐาน 
ผสานตัวบ่งชี้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้      ภาษาไทย 
 ระดับชั้น                        ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 หน่วยการเรียนรู้     มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
 เวลา      ๓ ชั่วโมง
 สมรรถนะหลัก  
             ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ๑. ฟัง ด ูหรืออา่นบทอา่น ข้อความรู ้หรอืเร่ืองสัน้ ๆ  ท่ีใชภ้าษาง่าย ๆ   
เก่ียวกับเมืองไทยและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความรู้ หรือสร้าง
ผลงานง่าย ๆ เช่น ภาพวาด แบบจำาลอง หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ดังกล่าว
            ๒. พูดสือ่สารในสถานการณ์ตา่ง ๆ  ในชวิีตประจำาวัน บอกความรู้สกึ 
นึกคิดของตนเล่าเร่ืองและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเเสดงบทบาท
สมมุติง่าย ๆ ได้ ตั้งคำาถามและตอบคำาถามให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ  
มีมารยาทในการพูด โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง
            ๓. เขยีนขอ้ความ เรือ่งส้ัน ๆ  เพ่ือบอกความคิด ความรูสึ้ก หรอืแต่งเรือ่ง 
ตามจนิตนาการ โดยมคีวามสามารถในการเขยีนระดับ A1 ตามท่ีสถาบนัภาษาไทย 
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สรินิธรกำาหนด* สามารถเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย และคำานงึ
ถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง
            ๔. ฟัง พูด อา่น เขยีน อย่างมคีวามสขุ สนุกกับการเรยีนรู ้ และทดลอง
ใช้หรือเลือกใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
         การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล
         ๑. เลอืกสรรขอ้มลู และสร้างสือ่สารสนเทศในแบบตา่ง ๆ   แลว้สือ่สาร
โดยคำานึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น
        การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา
         ๑. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
         ๒. ร่วมทำางานกลุ่มกับเพ่ือน ให้ความร่วมมือในการทำางาน รับผิด
ชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย ใส่ใจในการทำางาน พยายามทำางาน 
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำาเร็จในการทำางานร่วมกัน
       ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
           ๑. มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำากิจวัตรประจำาวัน กิน เล่น 
เรียน ช่วยทำางาน  พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี พอเหมาะกับวัย
           ๒. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน
รวมทั้งมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
       ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
        ๑. ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น ๆ ท่ีง่าย ๆ ไม่มีความสลับซับซ้อน
มาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้
        ๒. ชีแ้จงเหตผุลของการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  ในชวิีตประจำาวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร
        ๓. ลงมอืแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมอืกับเพ่ือนในการแก้ปญัหา 
โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้  แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา
   ๔. สามารถคดิคล่อง คดิหลากหลาย คดิยืดหยุ่น คดิจนิตนาการ และ
คิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
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     ๕. จนิตนาการเรือ่งราว ความคดิแปลกใหมจ่ากส่ิงรอบตวั และแสดงออก
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น การวาดภาพ การเล่านิทาน การพูดอธิบาย  
การประดิษฐ์ การสร้าง การทำาของเล่น ของใช้ และการแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  สาระการเรียนรู้  และตัวชี้วัด
  สาระที่ ๑ การอ่าน
  ท ๑.๑  ตัวชี้วัดชั้นปี  ป.๓/๑ อ่านออกเสียงคำา ข้อความเรื่องสั้น ๆ  และ
บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว
  สาระที่ ๒ การเขียน
  ท ๒.๑ ตัวชี้วัดชั้นปี ป.๓/๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่าง
ชัดเจน
  สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
  ท ๓.๑ ตัวชี้วัดชั้นปี  ป. ๓/๑ เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดู 
ทั้งที่ให้ความรู้และความบันเทิง
  สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
  ท ๔.๑ ตัวชี้วัดชั้นปี ป. ๓/๑ เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา
  จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ  
  ฟัง-พูด อ่าน-เขียนคำา มาตราตัวสะกด แม่กด ตรงตามมาตรา  
ที่เป็นคำาโดด ๆ ในประโยค ข้อความ เร่ืองราวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ทั้งในและ 
นอกชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ตามหลักภาษา มุ่งมั่นในการใช้ภาษา 
เพ่ือนำาความรู้เร่ืองมาตราตวัสะกด แมก่ด ไปใชใ้นการเขียนเร่ืองสัน้และการแสดง
บทบาทสมมติจนสำาเร็จ (C)
  ๑. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนคำามาตราตัวสะกด แม่กด ได้ (P)
  ๒. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำาท่ีอยู่ในมาตราตัวสะกด  
แม่กด ได้ (P)
  ๓. นักเรียนเล่าเรื่องสั้นและแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่แต่งได้ (P)
  ๔. นักเรียนมีวินัย และมุ่งมั่นในการทำางานจนสำาเร็จ (A)
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 กิจกรรมการเรียนรู้
 ชั่วโมงที่ ๑ 
 ๑. ครูเปิดนิทานจากยูทูบ เรื่อง นิทานมาตราตัวสะกด ตอน เพ่ือนรัก 
ในฝัน ให้นักเรียนชม โดยนิทานมีเนื้อเรื่องที่มีคำาที่ตัวสะกดตามมาตรา “แม่กด”
 ๒. ครูต้ังคำาถามว่ามีคำาท่ีมีมาตราตัวสะกด “แม่กด” อะไรบ้าง โดยให้
นักเรียนจับคู่ และบอกคำาตอบเป็นคู่
 ๓. ครนูำาคำามาเขียนบนกระดานโดยครจูดัหมวดหมูข่องคำาท่ีได้จากนักเรยีน
ตามชนิดของคำา เช่น คำานาม คำากริยา คำาวิเศษณ์ จากนั้นอ่านคำาพร้อมกัน
 ๔. ครูให้นักเรียนนำาคำาจากท่ีครูจัดหมวดหมู่ มาแต่งเร่ืองส้ัน โดยยก
ตัวอย่างประโยค ๒ ประโยคแล้วเชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเรื่องสั้น ๆ พร้อมใช้คำาถาม 
ใคร ทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการแต่งเรื่องสั้น
มากขึ้น จากนั้นครูให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้น คู่ละ ๑ เรื่อง (๕ นาที) เเล้วให้แต่ละคู่
นำาเสนอเรื่องสั้นให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
 ๕. เมื่อแต่ละคู่เล่าจบ นักเรียนและครูท่ีเหลือจะร่วมกันสรุปเร่ือง  
ตัง้คำาถาม และแสดงความคดิเห็นดงันี้  ตัวละครมีใครบ้าง   คำาใดบ้างมตีัวสะกด
อยู่ในมาตรา แม่กด ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
 ชั่วโมงที่ ๒-๓
 ๖. ครูนำานิทานของนักเรียนทุกคู่ ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคัดเลือก  
เร่ืองสั้นท่ีดี จำานวน ๕ เร่ือง จากน้ันครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน  
เพื่อจับสลากเรื่องสั้น แล้วนำามาแสดงบทบาทสมมุติ                              
 ๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด วางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ 
โดยครูคอยให้คำาปรึกษาและแนะนำา ในเร่ืองการแสดง การเตรียมอุปกรณ์ 
การแสดง การแต่งกายในการแสดง  (๒๐ นาที)  
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ (๒๐ นาที)
 ๙.  ครจูบัสลากเพ่ือเลือกนักเรยีนแสดงบทบาทสมมติุหน้าชัน้ทีละ ๑ กลุม่ 
(กลุ่มละ ๑๐ นาที) จากน้ันครแูละนักเรยีนรว่มกันแสดงความคดิเห็นจากเรือ่งส้ัน
ที่นักเรียนแสดง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
 ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 
ทุกกลุ่ม
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แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ

 
  ลักษณะ
  แนวทางที่ ๕ “บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ” เป็นการสอน 
โดยนำาสมรรถนะหลักทั้ง ๑๐ ด้านเป็นตัวต้ัง และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง   
แล้วออกแบบการสอนท่ีมีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการท่ีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างเปน็ธรรมชาติและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
  การบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่นำาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิต สังคม และโลก เช่น สถานการณ์ ประเด็นสำาคัญในสังคม ปรากฏการณ์ 
ทีเ่กีย่วข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนมาเชือ่มโยงกับเนือ้หา ทกัษะ และเจตคติในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
การเรียนกับประสบการณ์ในชีวิต สร้างประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ  
เพ่ือให้เกิดสรรถนะหลกัทัง้สิบดา้นและนำาไปใชไ้ดจ้ริงในสถานการณ์ตา่ง ๆ  อย่าง
มีความสุขและเป็นพลเมืองไทยผู้ใส่ใจสังคม การสอนแบบบูรณาการจึงเป็น
แนวทางการสอน ทีส่อดคลอ้งกับปรัชญาการสอนแบบสมรรถนะเปน็ฐานมากท่ีสดุ

  ขั้นตอน
  ๑. ทบทวนสมรรถนะทั้ง ๑๐ ด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ความรู้ 
ทักษะที่กำาหนดเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
  ๒. กำาหนดหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเนื้อหา
การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์และน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน หรือเป็นหน่วย 
การเรียนรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา วิธีการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ สามารถทำาได้หลายวิธี เช่น

การสอนสมรรถนะแบบบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะหลักครบถ้วน	ได้เรียนสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ		

อย่างมีความหมาย	อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างแท้จริง	

...รู้จริง	เข้าใจชัด	และใช้เป็น...
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   ๒.๑ เร่ิมจากส่ิงท่ีผู้เรียนสนใจหรือส่ิงท่ีสามารถกระตุ้นให้สนใจ 
ได้ง่าย
   ๒.๒ เร่ิมจากปัญหาท่ีพบในผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังคม และ
ออกแบบหน่วย ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากกิจกรรมท่ีจัด และ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
   ๒.๓ เริ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับโลก
   ๒.๔ เริ่มจากแนวคิด (Concept) สำาคัญท่ีต้องการให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และนำาแนวคิดนั้นไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
  ๓. กำาหนดแนวคิด และคิดคำาถามให้สอดคล้องกับแนวคิด เน้ือหา และ
ตั้งคำาถามที่โต้แย้งได้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด
  ๔. กำาหนดขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ ที่กำาหนด
เป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มสาระที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และ
การประเมินผล
  ๕. กำาหนดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนำาสมรรถนะมาเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมที่จัดให้นักเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
   ในการวางแผนนั้น เนื่องจากครูมักคิดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ 
การจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กัน โดยคำานึงถึง นักเรียน สื่อ ทรัพยากรที่มี
ในบริบทของตน  การเรียงลำาดับการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน จึงอาจ
สลับ ยืดหยุ่นได้ตามความถนัดของครู สื่อที่มี และบริบทของโรงเรียน
  ๖. ดำาเนินการสอน นำาข้อมูล ข้อสังเกตจากการสอนมาประเมิน  
ปรับแผนระหว่างสอน และปรับปรุงหลังสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
หรือพัฒนาสมรรถนะได้มากขึ้น
  การสอนแบบบูรณาการน้ี เป็นแนวทางการสอนท่ีให้ความสำาคัญกับ
ความสนใจ และความต้องการจำาเป็นของผู้เรียน จึงอาจมีการปรับ เพิ่มหรือลด 
เน้ือหาสาระ กิจกรรม ส่ือ และวิธีประเมินผล หลังจากสอนไปสักระยะ  
ซึ่งครูสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่าง หน่วยการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ

ประเด็นสำาคัญ
ปัจจุบัน 

Current Local/
National & global 

Issues

สมรรถนะหลัก 
Core 

Competencies

คำาถามสำาคัญ
Key 

Questions

สาระความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ

Subject/
Discipline Area

ผกัปนเปือ้นสารพิษ
มีผลต่อสุขภาพ

๑๐ สมรรถนะหลกั ก่อนท่ีจะทำากิจกรรมน้ี นักเรียน
มีความรู้สึกกับผักอย่างไรและ 
ความรู้สึกหลังเรียนอย่างไร
 - ผักและผลไม้ท่ีกินทุกวัน 
มาจากที่ไหน
 - ผักและผลไม้ที่กินปลอดภัย
หรือไม่
 - ถ้าอยากได้ผักท่ีปลอดภัยจะ
ต้องทำาอย่างไร
 - ผักอินทรีย์ คืออะไร?
 - มีวิธีการใดบ้างในการหา 
ความรู้เร่ืองผักอินทรีย์และ 
การปลูกผัก

- เราเชือ่ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็
ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด

- มขีัน้ตอนวิธีการปลกูผกัแบบ
อินทรีย์ดูแลและเก็บเก่ียวอย่างไร

- ผักทำาอะไรได้บ้าง
- ผักมีประโยชน์อย่างไร
- ถ้าเราไม่กินผักจะมีผล 

อย่างไร
- หากจะเปิดร้านขายผักให้

ประสบความสำาเร็จและรับผดิชอบ
ต่อสังคมจะต้องทำาอะไรบ้าง

- จะมีวิธีการใดทำาอย่างไรที่
จะชักจูงให้เด็กบริโภคผักมากขึ้น

 ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑) รับฟังการสนทนา ขอ้ความส้ัน ๆ  

เร่ืองราวงา่ย ๆ   ท่ีนำาเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างต้ังใจ มีมารยาท เข้าใจ
และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถ
ต้ังคำาถาม ตอบคำาถาม แสดงความ
รู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มี
ต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความคิดเห็นที ่
แตกต่างจากตน และนำาความรูท้ีไ่ด้
จากการฟังไปใช้ในชีวิต

๒) พูดสือ่สารในสถานการณ์ตา่ง  ๆ  
ในชวิีตประจำาวัน บอกความรูส้กึนึกคดิ
ของตนเลา่เร่ืองและเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  
หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมตุ ิ
การแสดงง่าย ๆ ได้ ต้ังคำาถามและ
ตอบคำาถามให้ผูอ้ืน่เขา้ใจไดอ้ย่างส้ัน ๆ  
มมีารยาทในการพูดโดยคำานงึถึงความ
เหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง

๓) อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ  
ทีป่รากฏในสือ่สิง่พิมพ์ และสิง่แวดลอ้ม
รอบตัว โดยมคีวามสามารถในการอา่น
ในระดับ A1 ตามท่ีสถาบันภาษาไทย
สิรินธรกำาหนด* สามารถตั้งคำาถาม
และหาข้อมูลท่ีต้องการคิดก่อนตัดสินใจ 
เชื่อ และนำาความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

๔) เขยีนข้อความ เรือ่งสัน้ ๆ  เพ่ือบอก 
ความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่อง 
ตามจนิตนาการ โดยมคีวามสามารถ 
ในการเขียนในระดับ A1 ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำาหนด* 
สามารถเขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย และคำานึงถึง 
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง

ตอนท่ี ๑ มหัศจรรย์นำา้ผักปัน่ และ
ตามรอยเส้นทางผัก
ระยะเวลา ๒ สัปดาห์
มหัศจรรย์นำ้าผักปัน
คำาถามสำาคัญ: 

- ก่อนที่จะทำากิจกรรมนี้นักเรียน 
มีความรู้สึกกับผักอย่างไร และ 
ความรู้สึกหลังเรียนอย่างไร 

- ผักทำาอะไรได้บ้าง
- ผักมีประโยชน์อย่างไร
- ถ้าเราไม่กินผักจะมีผลอย่างไร

กิจกรรม/ประสบการณ์
- จุดประกายให้นักเรียนสนใจ

การปลูกผัก ด้วยกิจกรรม ทำานำ้าปั่น 
ผักผลไม ้ ทำาอาหารจากผัก  งานศิลปะ 
จากส่วนต่าง ๆ ของผัก 

- ครูบอกสูตรนำ้าป่ันผักของตน 
เรียนรู้คำาว่า ถ้วยตวง หน่วยวัด

- ครูให้โจทย์คิดสูตรนำ้าปั่นของ
กลุ่มตัวเอง 

- ทำางานกลุ่มคิดสูตรนำ้าปั่นผัก
ร่วมกัน คุยกับพ่อแม่ คุยกับเพ่ือน 
และเลือกสูตรนำ้าปั่นผัก

- ให้คร ูและเพ่ือนชมิและสัมภาษณ์
ว่าชอบหรือไม่ชอบ เก็บข้อมูลทาง
สถิติ ทำาแผนภูมิรูปภาพ 

- เขียนสะท้อนการเรยีนรู ้เก่ียวกับ 
ความรู้สึกของเขาท่ีมีต่อผักว่า 
เคยคิดว่า….ตอนนี้คิดว่า…..

ความรู้ (Knowledge)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
(ว ๑.๒ ป.๓/๑ 
ว ๒.๑ ป.๓/๑ ว ๒.๒  
ป.๓/๑/๒/๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
(ส ๓.๑ ป.๓/๑/๒/๓ 
ส ๕.๑ ป.๓/๑/๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๓/๑/๒/๔)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พ ๑.๑ ป.๓/๑/๒/๓)

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลยี 
(ง ๑.๑ ป.๓/๑/๒/๓ 
ง ๓.๑ ป.๓/๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
(ท ๑.๑ ป ๓/๑/๒/๓/๕/๗/๘ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑/๒/๓/๔/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑/๒/๔)
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

๕) ฟัง พูด อา่น เขยีน อย่างมคีวามสุข  
สนุกกับการเรยีนรูแ้ละทดลองใชห้รอื
เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ 
ต่าง ๆ  

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน
ใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ 

แผนภาพ อย่างง่าย ๆ เพ่ือสื่อสาร
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในความคิดของตนเอง  
ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม 
กับวัย เนื้อหา และสถานการณ์

การสบืสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์

๑) สามารถเชื่อมโยงเหตุและ 
ผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน

๒) ต้ังคำาถามเก่ียวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ  ท่ีพบในชวิีตประจำาวัน คาดคะเน 
หาคำาตอบและคดิวิธีการหาคำาตอบ 
โดยอาจใชวั้สดอุุปกรณ์ เคร่ืองมอืชว่ย
ในการสำารวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล
และสรุปคำาตอบ

๓) สามารถเขียนแผนภาพ แผนภูม ิ
แบบจำาลองอย่างง่าย เพ่ืออธิบาย 
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด
ของตน

ตามรอยเสน้ทาง “กว่าจะมาเปน็ผัก”
คำาถามสำาคัญ:

- ผักและผลไมท้ีกิ่นทกุวันมาจาก
ที่ไหน 

- ผักและผลไม้ท่ีกินปลอดภัยหรือไม่
- ถ้าอยากได้ผักท่ีปลอดภัยจะต้อง

ทำาอย่างไร
- ผักอินทรีย์คืออะไร
- มวิีธีการใดบา้งในการหาความรู้ 

เรื่องผักอินทรีย์และการปลูกผัก
- เราเชื่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มีขั้นตอน วิธีการปลูกผักแบบ

อินทรีย์ ดูแล และเก็บเกี่ยว อย่างไร 
- ครูพานักเรียนไปสำารวจท่ีมา 

ของผัก ไปตลาด และมแีบบสอบถาม
ง่าย ๆ ให้นักเรียนถามแม่ค้า 
โดยนักเรียนและครูร่วมกันเขียน
คำาถามที่อยากรู้

- ผู้ปกครอง พาไปซปุเปอรม์าเก็ต 
บางคนปลูกผักเอง 

- นำาขา่วชาวสวน ผูบ้รโิภคท่ีไดรั้บ
ผลกระทบดา้นสขุภาพท่ีมสีาเหตจุาก
การปลูก และบริโภคผักที่มีสารพิษ 
มาให้นักเรียนอ่านและให้นักเรียน
ตั้งคำาถามและหาข้อมูลที่เก่ียวกับ
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกิดจากการ 
บริโภคผักที่มีสารพิษ 

- ครแูละนักเรยีนรว่มกันลงข้อสรปุ
ว่าปลูกผักเองดีกว่า 

- สำารวจชนิดผักที่เพ่ือน ๆ ชอบ 
และนำาข้อมูลมารวบรวม  จัดแสดง
เปน็แผนภมูรูิปภาพ  เพ่ือชว่ยในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดผักที่จะปลูก

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ต ๑.๒ ป.๓/ ๑ /๓ /๔ /๕  
ต ๒.๒ ป.๓/ ๑ ต.๓.๑ 
ป.๓/ ๑ ต ๔.๑ ป.๓/ ๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/ ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ค ๑.๑  
ป.๓/๑/๒ ค ๑.๒ ป.๓/๑/๒ 
ค ๒.๑ ป.๓/๑/๒/๕/๖  
ค ๕.๑ ป.๓/๑/๒)

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
(ศ ๑.๑ ป. ๓/๑/๓/๔/
๕/๗/๘
ศ ๑.๒ ป.๓/๒)

- ประโยชน์ของผัก
ชนิดต่าง ๆ 

- การปลกู ดแูล รกัษา 
การปรบัปรงุดนิ เก็บเก่ียว 

- ความหมายของผัก
อินทรีย์ 

- แมลง ท่ีเป็นประโยชน์
เเละเป็นโทษกับพืช 
- ห่วงโซ่และสายใย

อาหาร
- ฤดูกาลและสภาพ

อากาศท่ีเหมาะกับ 
การปลูกผักชนิดต่างๆ 

- การเก็บรวบรวม 
แปลผลข้อมูล
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑) ฟังหรอือ่านเขา้ใจคำาศัพท์ท่ีพบ

บ่อย ๆ  และสำานวนพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัวและส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว

๒) ฟังเข้าใจและสามารถโต้ตอบ
กับผู้พูด/คู่สนทนาได้เมื่อคู่สนทนา 
ใชส้ำานวนง่าย ๆ  พูดชดัเจนและชา้ ๆ  
และคู่สนทนาอาจพูดสำานวนน้ัน ๆ 
ซั้า (Repetition) และพูดซั้าโดยใช้
ถ้อยคำาใหม่ (Rephrasing) เม่ือพูด
เกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้

๓) สามารถพูดหรอืเขียนใหข้้อมลู
ส่วนตัวเบื้องต้นเก่ียวกับตนเองโดย
ใช้คำาและวลีที่ส้ันและง่ายหรือใช้
ประโยคพื้นฐานได้

๔) สามารถจดจำาและใช้คำาศัพท์
ได้ตามระดับที่กำาหนด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคำาเด่ียว ๆ ระดับพ้ืนฐานและ 
ใช้วลีสั้น ๆ เก่ียวกับสถานการณ์ 
ในชีวิตประจำาวันที่พบได้ทั่วไป

ทักษะชวีติและความเจรญิแห่งตน
๑) รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถ

ทำาได้ และสิ่งท่ีทำาไม่ได้ บอกได้ว่า 
ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรูส้กึความตอ้งการ และปญัหา
ของตนได้

๒) มีวินัยในการปฏิบัติตามสุข
บญัญัต ิทำากิจวัตรประจำาวนั กิน  เลน่ 
เรยีน ชว่ยทำางาน  พักผ่อน นอนหลับ
อย่างพอดี พอเหมาะกับวัย

๓)  ควบคุมอารมณ์  ปรบัตัว รว่มเล่น 
และเรียนกับเพ่ือน ๆ ได้ รู้จักแบ่ง
ปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

- ฝึกฝนทักษะการสืบค้นข้อมูล  
เช่น  การต้ังคำาถาม  การสัมภาษณ์  
การจดบนัทึก และนำาข้อมลูมาศึกษา
เพ่ือดูความเหมาะสมในการปลกูผกั
แต่ละฤดูกาล  รวมถึงศึกษาเพ่ิมเติม
จากผู้เชี่ยวชาญ

- ต้ังคำาถามเพ่ือไปสัมภาษณ์
เกษตรกร 

- สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผัก
อินทรีย์ สอนการเตรียมดิน การปลกู  
การดูแล การป้องกันศัตรูพืช  
การเก็บเกี่ยว 

- หาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อสาร
สนเทศร่วมกับครู ผู้ปกครอง

- ร้องเพลงภาษาองักฤษเก่ียวกับ
ผัก ชื่อผัก ชื่ออาหาร 

- พูดและเขียนประโยคส่ือสาร
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ 

- บอกความรู้สึกของตนเองต่อ
การกินผักเป็นภาษาอังกฤษ

- เขียนสะท้อนการเรียนรู้

ตอนที่ ๒ ปลูกผัก รักษ์โลก
ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ 

- วางแผนปลูกผัก  โดยวัดแปลง
เพื่อวางผังพื้นที่ในการปลูก

- นำาความรู้จากเกษตรกรมาใช้ 
เตรียมดิน ปลูก ดูแล 

- สังเกตเมล็ดพันธ์ และคาดเดา
ว่า เป็นเมล็ดพันธ์ุของผักชนิดอะไร 
และทำางานศิลปะจากเมล็ดพันธ์ุ

- ลงมือปลูกผัก ดูแล แบ่งกลุ่ม
กันดูแล ออกแบบข้อตกลงและ 
ข้อปฏิบติัในการดูแลผกัของกลุม่ตนเอง

- การทำาอาหารและ
เครื่องด่ืมจากผัก

- องค์ประกอบของการ
เป็นผู้ประกอบการ

- ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ

- คำา โครงสรา้งประโยค 
- ความเหมือนต่าง 

ของเสียง คำา ประโยค
ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ทักษะ (Skills) โยงกลบั
ไปที่ตัวช้ีวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
(ว ๘.๑ ป.๓/๑/๒/๓/๔/
๕/๖/๗/๘ ว ๒.๒ ป.๓ /๑/ 
๒/๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
(ส ๒.๑ ป.๓/๓/๔/๓ 
ส ๓.๑ ป.๓/๒ 
ส ๕.๑ ป.๓/๑/๒/๓ 
ส ๕.๒ ป.๓/๒/๔)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พ ๑.๑ ป.๓/๑/๒/๓ 
พ ๒.๑ ป.๓/๒)
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LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
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โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

๔) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงของครอบครวัและโรงเรยีน
รวมท้ังมสีมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่และ
ปฏิบตัตินตอ่ผู้อ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ

๑) สามารถตั้งเป้าหมายในการ
ทำางาน และต้ังใจทำางานให้สำาเร็จ
ตามเป้าหมายที่คิดไว้

๒) ทำางานด้วยความเอาใจใส่  
มีความเพียรอดทนพยายามทำางาน
ให้ดีที่สุดตามความสามารถ

๓) มีทักษะพ้ืนฐานด้านการเงิน 
รู้จกัความหมายและค่าของเงนิ  การ
ใชจ้า่ยเงิน  การออม  รูว่้าเงินมาจาก
การทำางานและมีจำากัด สามารถให้
ความเห็นในการหาเงินได้อย่างง่าย ๆ  

๔)  แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรม 
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  การประดิษฐ์  หัตถกรรม  
การเลน่ และการผลติชิน้งาน โดยใช้
สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะการคิดขัน้สงู และนวตักรรม
๑) ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจ

ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันของ
ตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของ
ตนมีความเหมาะสมอย่างไร
   ๒) ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
และร่วมมอืกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา 
โดยใช้วิธีการท่ีเลือกไว้แล้วติดตาม 
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา

- สังเกตลักษณะของต้นผักและ
บนัทึกการเจรญิเตบิโตโดยการระบุ
ลักษณะของลำาต้น ใบ ความสูง  
ความผิดปกติที่พบ   

- ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโต
- เขียน วาด วิธีการปลูกผัก 

ปจัจยัการเจรญิเตบิโต และขัน้ตอน 
ของการปลูกผัก

- ฝึกฝนการทำาอาหารจากผัก   
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์

- เ ขียนสะท้อนการเ รียนรู้  
การเจริญเติบโตของพืช

ตอนที่ ๓ เถ้าแก่น้อยใส่ใจโลก
ระยะเวลา ๒ สัปดาห์
คำาถามสำาคัญ:

- หากจะเปดิรา้นขายผกัให้ประสบ
ความสำาเร็จและรับผดิชอบต่อสังคม
ต้องทำาอะไรบ้าง

- มีวิธีการใด ทำาอย่างไรท่ีจะ
ชักจูงให้เด็กบริโภคผักมากข้ึน  
เพ่ือชว่ยในการตัดสนิใจเลอืกชนิดผกั
ทีจ่ะปลกู โดยทำาเป็นแผนภูมรูิปภาพ
กิจกรรม/ประสบการณ์

๑.   ทำางานกลุ่ม วางแผนและออกแบบ 
เพ่ือเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม ด้วยการต้ังเป้าหมาย
ร่วมกัน ว่าจะเป็นร้านประเภทใด 
ขายผลติภัณฑ์ใด และจะนำาเงนิท่ีได้ 
ไปมอบให้กับองค์กรการกุศลใด 
พร้อมให้เหตุผล รวมท้ังออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ชื่อสินค้า ชื่อร้าน  
การต้ังราคาขาย และภาชนะที่ 
นำามาใช้ต้องไม่เป็นการสร้างขยะ 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลยี 
(ง ๑.๑ ป.๓/๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
(ท ๑.๑ ป.๓/๑/๒/๓/๕/๗/๘ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑/๒/๓/๔/๕)

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา
ต่างประเทศ 
(ต ๑.๒ ป.๓/ ๑ /๓ /๔ /๕  
ต ๒.๒ ป.๓/ ๑ 
ต ๓.๑ ป.๓/ ๑ ต ๔.๑ 
ป.๓/ ๑ ต ๔.๒ ป.๓/ ๑)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ค ๒.๒ 
ป.๓/๑/๒/๓ ค ๓.๑ 
ป.๓/๑/๓ ค ๓.๒ ป.๓/๑/๒ 
ค ๔.๑ ป.๓/๑/๒ 
ค ๕.๑ ป.๓/๑/๒ ค ๖.๑ 
ป.๓/๑/๒/๓/๔/๕/๖)
การบันทึก
การตั้งคำาถามและตอบ
คำาถามเชิงเหตุผล 
การเกบ็และนำาขอ้มลูไปใช้
การทำางานร่วมกับผู้อื่น
การคิด ออกแบบ และ
วางแผน การคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูล
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

๓)  สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย 
คิดยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิด
ริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

๔)  จินตนาการเรื่องราว ความคิด 
แปลกใหมจ่ากส่ิงรอบตวั และแสดงออก
ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ  เชน่ การเลน่ การ
วาดภาพ การเลา่นทิาน การพูดอธิบาย 
การประดษิฐก์ารสรา้งการทำาของเลน่ 
ของใชแ้ละการแสดงออกทางศลิปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล

๑) รู้จกัและเลอืกใชเ้คร่ืองมอื และ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
และเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการอย่าง
เหมาะสมกับวัย

๒) เลอืกสาระท่ีมปีระโยชน์ท่ีได้จาก
สือ่สารสนเทศไปใชใ้นชวิีตประจำาวัน  
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว 

การทำางานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำา

๑) ทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำากลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มท่ีดีโดยมีกระบวนการ
ทำางานหรือวิธีการทำางานท่ีดีเหมาะสม

๒) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

๒) ดำาเนนิการตามแผนทีไ่ดว้างไว้  
ด้วยการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก 
ในกลุม่ตามความสนใจและความถนัด

๓) สะท้อนคิดและสะท้อนผล 
เพ่ือประเมนิการทำางาน และผลงาน 
โดยระบส่ิุงทำาได้ดี และส่ิงท่ีควรพัฒนา 
พรอ้มอา้งองิหลักฐาน หรอืเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้จรงิจากกระบวนการทำางาน
ของตนและกลุ่ม

๔) เขียนเชิญชวนให้เด็กประถม 
มาปลกูผกักินเอง โดยใชป้ระสบการณ์
และความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน
หน่วยการเรยีนน้ีของตนมาประกอบ

การแก้ปัญหา
การสืบค้นข้อมูล
การสัมภาษณ์
การสื่อสาร

เจตคติ/คุณลักษณะ 
(Attribute/Attitude)
โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
(ว ๒.๒ ป.๓ /๓ ว ๘.๑ 
ป.๓/๖/๗/๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
(ส ๓.๑ ป.๓/๓ ส ๕.๒ 
ป.๓/๕)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พ ๔.๑ ป.๓/๒/๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (ง ๑.๑ ป.๓/๓)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
(ท ๑.๑ ป.๓/๙ 
ท ๒.๑ ป.๓/๖ 
ท ๓.๑ ป.๓/๖)
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

๓) ร่วมทำางานกลุ่มกับเพ่ือน  
ให้ความร่วมมือในการทำางาน  
รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ 
ท่ีได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ
ทำางาน พยายามทำางานให้ดีท่ีสุด 
และชว่ยเหลือเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดความ
สำาเร็จในการทำางานร่วมกัน

๔) เมือ่การทำางานกลุม่เกิดมปีญัหา 
ช่วยคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา  และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี

๕) ช่วยสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์อันดีของเพื่อนในกลุ่ม

การเป็นพลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้
ที่มีสำานึกสากล

๑) ปฏบิติัตามบทบาทและหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ชั้นเรียน 
โรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม

๒) รว่มกับผูอ้ืน่แสวงหาทางออก
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เม่ือเผชิญกับ
ปัญหา ความขัดแย้ง หรือมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน  

๓) มส่ีวนร่วมในการกำาหนดกติกา 
ปฏิบัติตามกติกาในห้องเรียน และ
โรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข

๔) มส่ีวนร่วมในกิจกรรมจติอาสา
หรอืแก้ไขปญัหาส่วนรวมท่ีเหมาะสม 
ตามวัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
(ค ๖.๑ ป.๓/๕/๖) 

- แบบอย่างและ
คุณลักษณะของการ
ประกอบอาชพีเกษตรกร 
และนำาคุณลักษณะมาใช้
กับตน

- ความรับผิดชอบ 
ในการทำางานจนสำาเร็จ

- ความอดทนและ 
ไม่ย่อท้อต่อการทำางาน

- มารยาทในการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น 

- เคารพและให้ความ
สำาคัญกับคนอื่น เช่น 
เพื่อน ครู ชาวสวน และ
ผู้ซื้อ

- เห็นความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของ 
คน พืช สัตว์

การวัดและประเมินผลเสนอแนะ  (Suggested Assessment)
Formative: สังเกต สัมภาษณ์ ต้ังคำาถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
ระหว่างการทำางานในแตล่ะขัน้ตอน เพ่ือแก้ไข กระตุน้ และตอ่ยอดความรู้ 
ความเข้าใจของนักเรียน

เนื้อหาสาระเสนอแนะ
(Suggested Content)
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ผลการเรียนรู้
LEARNING OUTCOME /

SPECIFIC COMPETENCIES

ประสบการณ์การเรียนรู้เสนอแนะ
SUGGESTED  

LEARNING EXPERIENCE

เนื้อหาสาระ
CONTENT

โยงกลับไปที่ตัวช้ีวัด

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ ที่มีสำานึกสากล
Summative: 

๑) สะท้อนคิดและสะท้อนผลเพ่ือประเมินการทำางาน และผลงาน  
โดยระบุส่ิงท่ีทำาได้ดี และส่ิงท่ีควรพัฒนา พร้อมอ้างอิงหลักฐาน หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการทำางานของตนและกลุ่ม

๒) เขียนเชิญชวนให้เด็กประถมมาปลูกผักกินเอง โดยใช้ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนหน่วยการเรียนนี้ของตนมาประกอบ

แหล่งเรียนรู้เสนอแนะ  Suggested Resource
เกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในชุมชนตลาดในชุมชนบุคลากรในโรงเรียน
ห้องสมุดผู้ปกครอง

 หมายเหตุ 
 ในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้อาจไม่จำาเป็นต้องบูรณาการทั้ง  ๑๐ สมรรถนะ เนื่องจากสมรรถนะ 
จะเกิดได้จริงในเด็กบางคนอาจใช้เวลานานเกินกว่าเวลาที่กำาหนดไว้ในหน่วยบูรณาการ
 ครูอาจรีบร้อนที่จะวัดผลจึงไม่ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะอย่างแท้จริง ครูควรวัดผล
สมรรถนะได้จริงโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
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แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน

 
   ลักษณะ
  สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับการดำาเนนิชวีติประจำาวันปกติของนกัเรียน  สอดคล้อง
กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมักเกิดในโรงเรียน นับเป็นการฝึกพัฒนาสมรรถนะน้ัน ๆ  
ได้อย่างซำา้ ๆ  อกีท้ังเปน็ไปตามธรรมชาติปกติของชวีตินักเรยีน ท่ีจะมีความยืดหยุ่น 
และท้าทายในการเผชิญสถานการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต และเมื่อฝึกพัฒนา
สมรรถนะน้ัน  ๆ   ได้อย่างคลอ่งแคลว่และผา่นสถานการณ์ต่าง  ๆ  ผูเ้รยีนจะค่อย  ๆ  
มีสมรรถนะน้ัน ๆ อย่างแท้จริง สามารถนำาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิตจริง
 
  ขั้นตอนการดำาเนินการ
 ๑. ขั้นเตรียมการ
   ๑.๑ สำารวจกิจวัตรประจำาวันของผู้เรียนซึ่งมีทั้งกิจวัตรที่เป็นรายวัน 
รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค และรายปี จัดทำาเป็นรายการไว้
  ๑.๒ จัดทำารายละเอียดของกิจกรรมที่ทำาในกิจวัตรต่าง ๆ โดยเริ่มต้น
ทำาไปทีละกิจวัตรดังนี้
    ๑) ระบุจุดประสงค์หลักของกิจวัตรนั้น
    ๒)  พิจารณาว่าสมรรถนะอะไรที่สามารถนำามาเพิ่มเติม เพื่อช่วย
ให้ทำากิจวัตรนั้นได้ดีขึ้น (สามารถใช้รายการ ๑๐ สมรรถนะช่วยในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ)
              ๓) นำาสมรรถนะที่เพิ่มไปเติมในจุดประสงค์ข้อ ๑ 

การส่งเสริมสมรรถนะหลักขณะผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน
เป็นวิธีการส่งเสริมสมรรถนะอย่างเป็นธรรมชาติและ 

ช่วยปลูกฝังให้สมรรถนะดังกล่าวมีความมั่นคงถาวร
จากการปฏิบัติเป็นประจำาทุกวันอีกด้วย
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  ๑.๓ กำาหนดสาระ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) รวมท้ัง 
ตัวชี้วัดของ KPA ท่ีจำาเป็นต่อการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีต้องการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้
            ๑.๔ จัดทำารูบริกส์การวัดและประเมินสมรรถนะ เพ่ือใช้ในการกำากับ
ติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียน และการวัดประเมินผล
            ๑.๕ จัดทำาเอกสารความรู้เสริมสำาหรับครูเนื่องจากการดูแล ติดตาม 
กำากับพฤติกรรมของผู้เรียนน้ัน ไม่ได้เป็นหน้าที่ของครูประจำาชั้นเพียงผู้เดียว  
แต่เปน็หนา้ท่ีของครทุูกคนท่ีจะต้องเอาใจใสดู่แล  สมรรถนะหลายสมรรถนะอาจ
ไมไ่ดอ้ยู่ในความชำานาญของครูทกุคน ดงันัน้ ครท่ีูมคีวามรู้ ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้อง 
กับสมรรถนะน้ัน ๆ จึงควรจัดทำาเอกสารให้ความรู้เสริมแก่ครูคนอื่น เพ่ือให้มี 
ความเข้าใจตรงกันในประเด็นท่ีต้องการเสริมให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูทุกคนจึงมี 
ตัวช่วยในการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน
            กิจกรรมประจำาวันท่ีนักเรียนทำาเป็นประจำา มักเป็นการกระทำาท่ีทำา
เหมือน ๆ กัน และซำ้า ๆ กัน ไม่ว่าจะเรียนในระดับใด ทำาให้นักเรียนไม่ได้มี 
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน ครูจึงควรจะต้องร่วมกันคิดว่า ในแต่ละระดับชั้นหรือ 
ช่วงชั้น นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จะต้องมีวินัยในกิจวัตรการเคารพธงชาติ  
แต่นักเรียนในระดับ ป.๔ - ป.๖ ควรจะต้องมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นคือ สามารถดูแล 
รักษาวนัิยของหมูค่ณะได ้ซึง่หมายถึงการท่ีนักเรียนจะตอ้งมสีมรรถนะอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้ 
เชน่ การสงัเกต การปฏสิมัพันธ์กับบคุคลและหมูค่ณะ การสือ่สารอย่างเหมาะสม  
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ประจำาวัน
 ๒. ขั้นปฏิบัติการซ่อมเสริมสมรรถนะ
  ๒.๑ เริม่ต้นจากการสำารวจพฤติกรรมการปฏิบติักิจวัตรของผูเ้รยีนเปน็
รายบุคคลโดยใช้รูบริกส์เป็นเครื่องมือ
  ๒.๒  วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำารวจ พฤติกรรมใดท่ีผู้เรียนยัง 
ไม่ไดป้ฏบิตั ิหรอืปฏบิตัแิตไ่ม่มีคณุภาพ หรอืปฏบิตัแิตไ่ม่สมำา่เสมอ ตวัอยา่งเชน่  
กิจวัตรการเคารพธงชาติในตอนเช้าของทุกวัน อาจพบว่านักเรียนจำานวน 
ไม่น้อยยังจำาเนื้อเพลง และร้องเพลงชาติไม่ได้
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  ๒.๓ นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาออกแบบการจัดกิจกรรม 
เพื่อซ่อมหรือเสริมสมรรถนะ เช่น
    ๑) กรณีท่ีมีพฤติกรรมเป็นปัญหาร่วมของผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็น
พฤติกรรมท่ีต้องซ่อมหรือเสริมเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี ให้ครูออกแบบกิจกรรม 
ซอ่มหรือเสรมิการเรยีนรู้เร่ืองนัน้ โดยอาจสอนในชัน้เรียนในกลุ่มสาระทีเ่ก่ียวข้อง 
หรอืจัดในเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนหรอือาจจะนัดหมายเรยีนนอกเวลา หรอื
อาจจะใช้กลยุทธ์ให้เพื่อนสอนเพื่อน ซึ่งการดำาเนินการนี้ครูสามารถใช้ประโยชน์
จากเอกสาร สาระ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะ  
ซึ่งได้จัดทำาไว้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑.๓) ของขั้นดำาเนินการ
    ๒) กรณีท่ีเป็นปัญหารายบุคคล ครูอาจใช้การแนะนำาหรือสอน
เป็นรายบคุคล หรอื ให้เพ่ือนชว่ยเพ่ือน หรอืให้ผูเ้รยีนดำาเนินการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
โดยครูเป็นที่ปรึกษา
      ทั้งนี้ครูควรเก็บข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้
เห็นภาพรวมของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสะท้อนจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน และ
ช่วยให้รู้ว่าควรให้การดูแลติดตามและกำากับนักเรียนคนใดในเรื่องใด
     เพ่ือช่วยให้ไม่เป็นภาระมากสำาหรับครู ครูสามารถจัดระบบ
ให้นักเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูล และติดตาม กำากับพฤติกรรมของกันและกัน ครูควร
มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ และมีการสุ่มตรวจสอบตามความเหมาะสม
     สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวันนั้นมีมากมาย ในท่ีนี้ได้
เลือกมาเปน็ตัวอย่าง  ๒  สมรรถนะ คือ การเคารพ กราบ ไหว้ เเละการรับประทาน 
อาหาร
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ตัวอย่างการพัฒนาสมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน
สมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้

คำาอธิบายสมรรถนะ
  การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นการเรียนรู้ท่ีจะอ่อนน้อม ถ่อมตน เรียนรู้มารยาท
ท่ีงดงามของวัฒนธรรมไทย การเคารพ กราบ ไหว้ แสดงออกกับบุคคลตามลำาดับ
อาวุโส  การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นพฤติกรรมท่ีควรทำาอย่างสมำา่เสมอ อย่างถูกวิธี 
นอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามแล้ว ยังมีส่วนสำาคัญจะโน้มน้าว
ให้ตนมีอุปนิสัยท่ีอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ยอมรับฟังบุคคลอ่ืนได้ง่าย ท้ังการพูด 
การกระทำา การให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานใด ๆ 
  การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนได้ตลอดเวลา
ต้ังแต่เดินเข้าโรงเรียน จนกระท่ังกลับออกจากโรงเรียน  ได้แก่ การกราบ หรือไหว้
พระพุทธรูป หรือรูปเคารพอ่ืน ๆ บริเวณหน้าโรงเรียน การไหว้ระหว่างนักเรียนกับ
ผู้ปกครอง  นักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนกับครู  ครูกับครู ครูกับเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ 
ในโรงเรียน  ครูกับผู้บริหาร ครูกับผู้ปกครอง เป็นต้น
ตารางเเสดงสมรรถนะย่อยเเละสาระสำาคัญของสมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้ 

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย K,P,A ท่ีสำาคัญ
๑. การ
เคารพ 
กราบ 
ไหว้

๑.๑ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกวิธีมีความนุ่มนวล 
และช่ืนชมยินดีท่ีได้
กราบไหว้

๑.๒ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกต้องกับสถานะของ
บุคคล

๑.๓ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกต้องกับสถานะของ
บุคคลและสถานการณ์

๑. การกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพ
เราควรฝึกการกราบไหว้ให้ถูกต้องตามวิธีและ 
ข้ันตอนต่าง ๆ รวมท้ังให้เหมาะสมกับบุคคล
สถานท่ีและสถานการณ์
๒. ลักษณะของการกราบไหว้

๒.๑ กราบไหว้ได้ถูกวิธีเหมาะสมกับบุคคล
สถานท่ีและสถานการณ์

๒.๒ กราบไหว้ได้อย่างนุ่มนวลสวยงามตาม
มารยาทไทย

๒.๓ กราบไหว้ด้วยความช่ืนชมยินดี
๓. การเห็นคุณค่าของการแสดงความเคารพ
กราบไหว้ และภาคภูมิใจท่ีได้กราบไหว้บุคคล
ต่าง ๆ  เพ่ือแสดงความเคารพและเป็นการร่วม
รักษาวัฒนธรรมไทย
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ตารางแสดงรูบริกส์ การวัดเเละประเมินสมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้

ตัวอย่างการสอน
  ๑) ครูจัดบรรยากาศสถานท่ีและนักเรียนให้สงบเงียบพอสมควร
  ๒) ครูให้นักเรียนหน่ึงคู่มาแสดงการกราบท่ีนักเรียนเคยปฏิบัติโดยนักเรียน
คนอ่ืน ๆ คอยสังเกต
  ๓) ครูเขียนกระดานแบ่งเป็น ๒ ข้างให้นักเรียนบอกว่าส่ิงท่ีนักเรียนตัวอย่าง
ทำาได้ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุง คืออะไร ครูเขียนคำาตอบนักเรียน 
บนกระดานพร้อมอธิบาย เช่น
 

ทำาถูกต้อง สวยงาม นุ่มนวล ควรปรับปรุง
๑. ท่าน่ังเตรียม
๒. การประนมมือ
๓. การกราบลง
๔. ตำาแหน่งของน้ิวมือ
๕. ตำาแหน่งข้อศอก
๖. ...............................

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย
ระดับคุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ หมายเหตุ

๑. การ
เคารพ 
กราบ ไหว้

๑.๑ กราบไหว้ 
ได้อย่างถูกวิธี  
มีความนุ่มนวล
และช่ืนชมยินดี 
ท่ีได้กราบไหว้

๑.๒ กราบไหว้
ได้อย่างถูกต้องกับ
สถานะของบุคคล

๑.๓ กราบไหว้
ได้อย่างถูกต้องกับ
สถานะของบุคคล
และสถานการณ์

กราบหรือไหว้
บุคคลและ
สถานท่ีได้
อย่างถูกต้อง

กราบไหว้
ท้ังบุคคล
และสถาน
ท่ีได้อย่าง
ถูกต้องตาม
สถานการณ์

กราบไหว้ท้ัง
บุคคลและ
สถานท่ีได้
อย่างถูกต้อง
นุ่มนวลตาม
สถานการณ์

กราบไหว้ท้ัง
บุคคลและ
สถานท่ีได้อย่าง
ถูกต้องนุ่มนวล
ตามสถานการณ์
ด้วยความ
ช่ืนชมยินดี
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  ๔) ครูแสดงการกราบ / การไหว้ท่ีถูกต้อง พร้อมอธิบายให้นักเรียนต้ังใจ
สังเกต อาจใช้ส่ือวีดิโอประกอบและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
  ๕) ครูพานักเรียนไปวัดเพ่ือฟังเทศน์หรือนิทานชาดกในวันธรรมสวนะ 
(หรือนิมนต์พระมาท่ีโรงเรียน) โดยก่อนการฟังให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ 
พระภิกษุหรือผู้ใหญ่ท่ีพบในวัด
ความรู้เสริม
  การกราบบุคคลมี ๒ สถานะท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ได้แก่ การกราบพระ 
และการกราบผู้ใหญ่ การกราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  
มีหลักปฏิบัติ ดังน้ี
ท่าเตรียม   ชาย น่ังคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าต้ัง ปลายเท้าและส้นเท้าชิด
กัน น่ังบนส้นเท้า เข่าท้ังสองห่างกันพอประมาณ มือท้ังสองวางควำา่บนหน้าขา  
ท้ังสองข้าง น้ิวชิดกัน (ท่าเทพบุตร)
         หญิง น่ังคุกเข่าตัวตรง ปลายเท้าราบ เข่าถึงปลายเท้าชิดกัน 
น่ังบนส้นเท้า มือท้ังสองวางควำา่ บนหน้าขาท้ังสองข้าง น้ิวชิดกัน (ท่าเทพธิดา)
ท่ากราบ 
   จังหวะท่ี ๑ (อัญชลี) ยกมือข้ึนในท่าประนมมือ
   จังหวะท่ี ๒ (วันทนาหรือวันทา) ยกมือข้ึนไหว้ตามระดับท่ี ๑ การไหว้พระ
   จังหวะท่ี ๓ (อภิวาท) ทอดมือท้ังสองลงพร้อม ๆ   กัน ให้มือและแขนท้ังสอง
ข้างราบกับพ้ืน ควำา่มือ ห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพ้ืนระหว่างมือได้
         ชาย ศอกท้ังสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพ้ืน หลังไม่โก่ง 
     หญิง ศอกท้ังสองข้าง จรดพ้ืนระหว่างมือท้ังสอง
  ทำาสามจังหวะให้ครบ ๓ คร้ัง แล้วยกมือข้ึนไหว้ในท่าไหว้พระ แล้ววางมือ 
ควำา่ลงบนหน้าขาในท่าเตรียมกราบ จากน้ันให้เปล่ียนอิริยาบถตามความเหมาะสม

การกราบผู้ใหญ่
   การกราบผู้ใหญ่ท่ีอาวุโสรวมท้ังผู้มีพระคุณ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
ครู อาจารย์ และผู้ท่ีเราเคารพ ผู้กราบท้ังชายและหญิงน่ังพับเพียบทอดมือท้ังสอง
ข้างลงพร้อมกัน ให้แขนท้ังสองคร่อมเข่าท่ีอยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนม 
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ต้ังกับพ้ืนไม่แบมือ ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือท่ีประนม ในขณะ
กราบไม่กระดกน้ิวมือข้ึนรับหน้าผาก กราบเพียงคร้ังเดียว จากน้ันให้เปล่ียนอิริยาบถ 
โดยการน่ังสำารวมประสานมือ เดินเข่าถอยหลังพอประมาณ แล้วลุกข้ึนจากไป 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำาหนดระดับของการไหว้ไว้ ๓ ระดับ 
โดยใช้น้ิวหัวแม่มือและใบหน้าเป็นตัวกำาหนดตำาแหน่ง ดังน้ี
            การไหว้ระดับท่ี ๑ ใช้สำาหรับไหว้พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุทางพุทธศาสนา ในกรณี 
ท่ีเราไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยให้น้ิวหัวแม่มือจรดระหว่างค้ิว 
น้ิวช้ีสัมผัสส่วนบนของหน้าผาก นัยว่า พระรัตนตรัยเป็นส่ิงท่ีควรเคารพอย่าง
สูงสุด จึงยกมือท่ีประนมข้ึนให้สัมผัสส่วนท่ีสูงสุดของร่างกาย หรืออีกนัยหน่ึงว่า 
พระรัตนตรัยน้ันเป็นดวงแก้วมณีท่ีประเสริฐ มีค่าสูง คอยกำากับและสอนให้เรามีสติ
มีปัญญาอยู่ตลอดเวลา จึงสมควรแก่การเคารพกราบไหว้ การไหว้ในระดับท่ี ๑ น้ี  
จึงให้ยกมือท่ีประนมข้ึนให้น้ิวหัวแม่มืออยู่ระหว่างค้ิวท้ังสองข้างน่ันเอง
             การไหว้ระดับท่ี ๒ ใช้สำาหรับไหว้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู 
อาจารย์และผู้ท่ีมีเราเคารพนับถืออย่างสูง โดยให้น้ิวหัวแม่มือจรดปลายจมูก 
น้ิวช้ีสัมผัสระหว่างค้ิว นัยว่า บุคคลกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีควรแสดงความเคารพอย่างสูง
รองลงมาจากพระรัตนตรัย มือท่ีสัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดตำา่ลงมา หรืออีกนัยหน่ึงว่า 
บุคคลกลุ่มน้ีทำาให้เรามีลมหายใจเกิดข้ึนมาได้ และเป็นผู้มีพระคุณท่ีทำาให้เรา
ดำาเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคม ควรแก่การแสดงความเคารพ การไหว้ในระดับท่ี ๒  
จึงให้ยกมือท่ีประนมข้ึนให้น้ิวหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายจมูก
             การไหว้ระดับท่ี ๓ ใช้สำาหรับไหว้บุคคลท่ัวๆ ไป ท่ีมีวัยวุฒิสูงกว่า
เราไม่มากนัก รวมถึงใช้แสดงความเคารพผู้ท่ีเสมอกันหรือเป็นเพ่ือนกัน 
ได้ด้วย โดยให้น้ิวหัวแม่มือจรดปลายคาง น้ิวช้ีสัมผัสบริเวณปลายจมูก นัยว่าบุคคล 
กลุ่มน้ีควรแก่การเคารพรองลงมาจากบิดามารดา มือท่ีสัมผัสส่วนของใบหน้าจึงลดตำา่
ลงมาตามลำาดับ หรืออีกนัยหน่ึงว่า บุคคลกลุ่มน้ี เป็นผู้ท่ีเราจะต้องพบปะพูดคุยอยู่
ด้วยเป็นประจำา การใช้วาจาจึงเป็นส่ิงท่ีควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การไหว้ระดับท่ี ๓  
จึงให้ยกมือท่ีประนมข้ึนให้น้ิวหัวแม่มืออยู่บริเวณปลายคาง
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   ในการยืนไหว้น้ัน ชายให้ยืนตัวตรง ค้อมตัวลงพร้อมกับยกมือข้ึนไหว้ 
ตำาแหน่งของน้ิวหัวแม่มือให้ถูกต้องตามระดับของบุคคลท่ีเราแสดงความเคารพ 
จากน้ันลดมือลงพร้อมกับยืดตัวข้ึนกลับมาในท่ายืนตรงตามเดิม 
   สำาหรับหญิงน้ัน เม่ือยืนไหว้ ให้ถอยเท้าใดเท้าหน่ึงท่ีถนัดไปข้างหลัง 
เล็กน้อย พร้อมกับย่อตัวยกมือข้ึนไหว้ ตำาแหน่งของน้ิวหัวแม่มือให้ถูกต้อง 
ตามระดับของบุคคลท่ีเราแสดงความเคารพ จากน้ันจึงลดมือลงพร้อมกับชักเท้า
ท่ีถอยไปกลับมาอยู่ในท่ายืนตรงตามเดิม  หรือจะใช้การยืนตรงไหว้แบบชายก็ได้
   ส่วนการประนมมือไว้ท่ีระดับอกน้ัน เป็นการแสดงอาการรับไหว้ คือ  
เม่ือมีผู้น้อยมาแสดงความเคารพเราด้วยการกราบหรือไหว้ เราต้องแสดงอาการ 
รับไหว้ตอบ เป็นการแสดงให้รู้ว่าเราให้ความสนใจกับผู้ท่ีเข้ามาแสดงความเคารพ และ
ทำาให้เขาไม่เกิดอาการเคอะเขินด้วย การไหว้และการรับไหว้จะดูนุ่มนวลและสวยงาม  
หากทำาไปพร้อม ๆ กัน การรับไหว้ท่ีให้ประนมมือข้ึนอยู่ระหว่างอกน้ัน นัยว่า  
เป็นการแสดงออกท่ีมาจากใจ น่ันเอง 
             เม่ือเรารู้ถึงตำาแหน่งของการไหว้แล้ว การนำาไปปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยาก 
แต่อย่างใด ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ น่ังเก้าอ้ี หรือน่ังกับพ้ืน เราก็สามารถแสดง 
ความเคารพด้วยการไหว้ได้ท้ังส้ิน
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ตัวอย่างการพัฒนาสมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน
สมรรถนะการรับประทานอาหาร

คำาอธิบายสมรรถนะ
  วิถีปกติในวันท่ีมาโรงเรียน นักเรียนมักจะรับประทานอาหารเช้าจากบ้าน 
และมารับประทานขนม ด่ืมนม นำา้ รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียน และ
หาซ้ือขนม นำา้ หลังเลิกเรียนท่ีร้านค้านอกโรงเรียน ดังน้ัน การรับประทานอาหาร 
ขนม และนำา้ จึงเป็นกิจวัตรท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังในแต่ละวัน เป็นโอกาสการเรียนรู้ 
ได้อย่างดี นักเรียนจะได้เรียนรู้ และต่อรองกับตนเอง ระหว่างความอยาก ความชอบ  
ความรู้ ประโยชน์ และความจำาเป็นต่อร่างกาย

ตารางแสดงสมรรถนะย่อยและสาระสำาคัญของสมรรถนะการรับประทานอาหาร

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย K,P,A ท่ีสำาคัญ
๒. การ
รับประทาน
อาหาร

๒.๑ รับประทานอาหาร 
ได้ครบ ๕ หมู่และ 
พึงพอใจ

๒.๒  ลดการรับประทาน
หรือเติมเคร่ืองปรุงหวาน
มันเค็ม

๒.๓ รับประทานอาหาร 
ได้สัดส่วนพอดีกับ
ปริมาณความต้องการ
ของร่างกาย

๑.การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
เป็นเร่ืองจำาเป็นท่ีต้องฝึกต้ังแต่เด็กเพ่ือให้เป็น
ผู้มีอุปนิสัยท่ีดี โดยควรรู้เก่ียวกับ

๑.๑ อาหารหลักมี ๕ หมู่
๑.๒ ปริมาณอาหารท่ีนักเรียนควรกิน 

ในแต่ละวันมีสัดส่วนข้าวแป้ง เน้ือสัตว์ถ่ัว  
ผักผลไม้เป็น ๑:๑:๒

๑.๓  อาหารท่ีควรลด คืออาหารท่ีมีรส 
หวานจัด มันจัด เค็มจัด
๒. ลักษณะของการรับประทานอาหาร 
ท่ีถูกสุขลักษณะ

๒.๑ รับประทานอาหารให้้ครบ ๕ หมู่
๒.๒ ลดการรับประทานหรือเติมเคร่ืองปรุง

หวาน มัน เค็ม
๒.๓ รับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนพอดี

กับปริมาณความต้องการของร่างกาย
๓. การเห็นคุณค่าและพึงพอใจในการรับประทาน
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ
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ตารางแสดงรูบริกส์การวัดเเละประเมินสมรรถนะการรับประทานอาหาร

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย
ระดับคุณภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ หมายเหตุ
๒. การ
รับประทาน
อาหาร

๒.๑ รับประทาน
อาหารได้ครบ ๕ หมู่
และพึงพอใจ

๒.๒ ลดการรับ
ประทานหรือเติม
เคร่ืองปรุงหวาน
มัน เค็ม

๒.๓ รับประทาน
อาหารได้สัดส่วน
พอดีกับปริมาณ
ความต้องการของ
ร่างกาย

รับประทาน
อาหาร
ขนม นำ้าที่มี
ประโยชน์

รับประทาน
อาหาร ขนม 
นำ้า ได้ครบ  
๕ หมู่ 
ในแต่ละวัน 
และเป็น
อาหารมี
ประโยชน์

รับประทาน
อาหาร ขนม 
นำ้า ได้ครบ  
๕ หมูใ่นแต่ละ
วันเปน็อาหาร
มีประโยชน์
และลดหวาน
มัน เค็ม

รับประทาน
อาหารขนม 
นำ้าได้ครบ 
๕  หมู่ใน
แต่ละวัน 
เป็นอาหารมี
ประโยชน์และ
ลด หวานมัน 
เค็มได้อาหาร
ในปริมาณ
พอดีกับความ
ต้องการของ
ร่างกาย

ตัวอย่างการสอน
  ๑) ครูนำาอาหารกลางวันในวันน้ีจากโรงอาหาร ขนม นำ้าด่ืมหลากหลาย 
นมเท่าปริมาณท่ีนักเรียนจะรับประทานในหน่ึงวันมาเป็นส่ือการสอน
  ๒) ครูเขียนกระดานตาม “ส่วนประกอบของอาหาร” เท่าท่ีนักเรียนบอกได้
และกะประมาณสัดส่วนแบ่งเป็นสามประเภท ประเภทแป้ง เน้ือสัตว์ ผักผลไม้ 
ให้นักเรียนกะประมาณว่าเป็นสัดส่วนเท่าใด
  ๓) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าร่างกายของนักเรียนต้องการอาหาร ขนม นำา้ 
ในแต่ละวันครบ ๕ หมู่และเป็นอาหารมีประโยชน์ไม่หวานจัด ไม่มัน ไม่เค็มจัด 
ไม่ใส่สี ไม่สกปรกโดยปรุงด้วยการต้ม น่ึง มากกว่าการทอด ป้ิง หรือย่าง ซ่ึงปริมาณ
ท่ีพอเหมาะความต้องการของร่างกายนักเรียนคือ แป้ง เน้ือสัตว์ ผักและผลไม้ 
เป็นสัดส่วน ๑ : ๑ : ๒
  ๔) นักเรียนพูดคุยแลกเปล่ียนถึงอาหารว่าง นำา้หวาน ท่ีชอบว่าควรรับประทาน 
หรือไม่ รับประทานบ่อย ๆ ดีหรือไม่ ฝึกอ่านข้อมูลท่ีซองขนม ควรเปล่ียนเป็น 
อาหารว่างจากนำา้หวานอะไรท่ีชอบและได้ประโยชน์คล้ายกัน
  ๕) นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการด้วยรูปภาพและซองขนมท่ีชอบ ให้ความรู้ 
ปริมาณท่ีจะกินได้ในแต่ละวัน
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  ๖) นักเรียนออกแบบเมนูอาหารเย็นท่ีนักเรียนชอบได้สารอาหารครบ ๕ หมู่
ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม นำาไปฝากผู้ปกครอง

ความรู้เสริม
การเลือกรับประทานอาหาร
  เด็กไทยส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการ  
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินตามใจชอบ การไม่กินผัก การรับประทานอาหารท่ี
ไม่มีประโยชน์ซำา้ ๆ เป็นเวลานาน ผลท่ีตามมาคือ ภาวะ ‘ผอม’ ในเด็กท่ีได้รับ 
สารอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ ภาวะ ‘เต้ีย’ ในเด็กท่ีขาดสารอาหารเร้ือรัง และภาวะ 
‘อ้วน’ ในเด็กท่ีได้รับสารอาหารเกินความต้องการของร่างกาย จากรายงานประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กไทยมีภาวะเต้ีย 
ร้อยละ ๗.๕ ภาวะผอม ร้อยละ ๕.๒ และภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน ร้อยละ ๑๒.๕ 
ขณะท่ีเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกกำาหนดว่า ต้องมีภาวะเต้ียไม่เกินร้อยละ ๑๐  
ผอมไม่เกินร้อยละ ๕ และอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ การปรับนิสัยการกินของ
ตนเอง ไม่กินของหวานจัด มันจัด เค็มจัด เพ่ิมการกินผักและผลไม้ให้มากข้ึน 
เป็นการเร่ิมต้นท่ีดี  ส่วนระดับพลังงาน จะแตกต่างกันตามเพศ วัย และกิจกรรม
สำาหรับเด็กควรได้รับพลังงาน ๑,๖๐๐ กิโลแคลอรี ต่อวัน
  กลุ่มข้าว	–	แป้ง
   ควรได้รับวันละ ๘-๑๒ ทัพพี อาหารกลุ่มน้ีรวมถึง ข้าว ก๋วยเต๋ียว บะหม่ี 
ขนมจีน ขนมปัง และขนมท้ังหลายท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมเค้ก ซาลาเปา 
บัวลอย ซ่าหร่ิม เป็นต้น
  กลุ่มผัก
   แหล่งของใยอาหาร เด็ก ๆ ควรกินวันละ ๔ ทัพพี (๑ ทัพพีประมาณ  
๓-๔  ช้อนกินข้าว) เมนูอาหารจานผักหาทานได้ง่าย เช่น แกงส้ม แกงเลียง แกงป่า 
อาหารจานเดียว เช่น ขนมจีนนำา้พริก นำา้ยา หรือข้าวยำา ใน ๑ ม้ือ ได้ผัก ๒ ทัพพี 
ไม่ยากนัก ควรหมุนเวียนชนิดของผักจะได้รับสารอาหารตามท่ีต้องการ
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  กลุ่มผลไม้
   ขอให้ยึดหลักว่า ควรทานผลไม้หลังอาหารทุกม้ือและระหว่างม้ือ 
เม่ือหิว รวม ๆ แล้วควรได้ผลไม้วันละ ๓-๕ ส่วน แต่ละ ๑ ส่วน ของผลไม้ 
เลือกอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี เช่น  กล้วยนำา้ว้า ๑ ผล ส้มเขียวหวาน ๑ ผลใหญ่  
ฝร่ัง ๑/๒ ผล เงาะ ๔ ผล ถ้าเป็นผลไม้ผลใหญ่ เช่น มะละกอ สับปะรด แตงโม 
ประมาณ ๖-๘ คำาเท่ากับ ๑ ส่วน ปริมาณผลไม้มากน้อยข้ึนอยู่กับความต้องการ
พลังงาน  อาหารกลุ่มผักและผลไม้อาจทดแทนกันได้บ้าง วันไหนกับข้าวไม่ค่อย
มีผัก ก็เพ่ิมผลไม้ รวม ๆ แล้วท้ังวันควรได้ ผัก – ผลไม้ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑/๒ 
กิโลกรัม จึงจะได้ใยอาหารเพียงพอ
  กลุ่มเน้ือสัตว์	ไข่	ถ่ัวเมล็ดแห้ง
   เลือกทานเน้ือสัตว์เล็ก เช่น ปลา ไก่ เพราะไขมันตำา่ ผลิตภัณฑ์ถ่ัวเหลือง 
เช่น เต้าหู้ชนิดต่าง ๆ เป็นทางเลือกของผู้รักสุขภาพ ปริมาณอาหารในกลุ่มน้ีคือ 
๖-๑๒ ช้อนกินข้าว ปริมาณอาหารท่ีเทียบเท่ากับเน้ือสัตว์ ๑ ช้อนกินข้าว คือ เต้าหู้ขาว
แข็ง ๑/๔ ก้อน เต้าหู้ขาวหลอด ๑/๒ หลอด ไข่ ๑/๒ ฟอง ปลาทู ๑/๒ ตัว เป็นต้น
  กลุ่มนม
   เด็ก ๆ ควรด่ืมนมจืดวันละ ๒-๓ แก้ว   
   นอกจากตัวอาหารหลักแล้วเคร่ืองปรุงอย่าง นำา้ตาล เกลือและนำา้มัน  
ก็ควรท่ีจะควบคุมไม่เกินตามปริมาณท่ีเหมาะสม ดังน้ี  ปริมาณนำ้าตาลต่อวัน 
สำาหรับเด็กไม่เกิน  ๔  ช้อนชา นำา้มันไม่เกิน ๖๕ กรัม หรือไม่เกิน ๑๖ ช้อนชาโซเดียม  
(ของให้รสเค็ม)  ๒,๓๐๐ มิลลิกรัม (ประมาณ ๑ ช้อนชา)
   การปรับนิสัยการกินของตนเอง ไม่กินของหวานจัด มันจัด เค็มจัด  
เพ่ิมการกินผักและผลไม้ให้มากข้ึน เป็นการเร่ิมต้นท่ีดี
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ภาคผนวก  ก
ร่าง ระดับความสามารถในการอ่านและการเขียน

ระดับ A1 ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH
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ร่าง ระดับความสามารถในการอ่าน
และการเขียนระดับ A1

ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๑. ภาพรวมระดบัความสามารถในการอ่าน A1 อ่านออก อ่านเขา้ใจ 
ทำาได้
  สามารถอ่านบทอ่านขนาดสั้นท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวันได้  
หากเขยีนด้วยภาษาทีง่่าย ชดัเจน และเป็นคำาทีคุ้่นเคย (คำาคุ้นตา) โดยเฉพาะเมือ่มี
รูปภาพหรือสญัลักษณ์ประกอบ เชน่ ประกาศ คำาส่ัง โปสเตอร์ โฆษณาแบบฟอร์ม  
ตาราง แผนท่ี บัตรอวยพร อีเมล จดหมายขนาดส้ัน นิทาน การ์ตูน หรือเรื่อง
สำาหรับเยาวชน
  สามารถเข้าใจเน้ือหาในบทอ่านขนาดสั้นซึ่งเขียนด้วยภาษาท่ีง่าย  
หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือเป็นเรื่องที่สนใจ เช่น 
กีฬา ดนตรี ท่องเที่ยวผจญภัย การ์ตูน สัตว์และพืชบางชนิด เทคโนโลยีหรือเป็น
เรื่องที่พบบ่อยในชีวิตประจำาวัน เช่น ฤดูกาล อากาศ อุณหภูมิ วัน เวลา สถานที่ 
ทิศทางโดยเฉพาะเมื่อมีภาพประกอบ
  สามารถทำาตามขัน้ตอนของสิง่ทีอ่า่นได ้หากเปน็การเขยีนทีส่ัน้ ชัดเจน 
ใช้คำาง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบ เช่น การบอกทิศทาง 
เครื่องหมายจราจร หรือไม่มีรูปภาพประกอบ เช่น โจทย์ข้อสอบ
  A 1.1 รู้จักและจดจำาพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย และอารบิก 
ทั้งหมดได้
    อ่านคำาพื้นฐานง่าย ๆ ที่พบบ่อยได้
    อ่านข้อความสั้น ๆ ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ได้
    อ่านคำาสั่งสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์หรือรูปภาพกำากับได้
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  A 1.2 อ่านคำาที่ประสมตรงรูปและไม่ตรงรูปแต่พบบ่อยได้
    รู้และเข้าใจคำาคุ้นตาและข้อความขนาดส้ันท่ีต้องใชบ้อ่ย เชน่ 
    ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว ส่ิงรอบตัวและส่ิงท่ีตนสนใจได้
    อ่านและเข้าใจคำาที่ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือที่ตนสนใจได้
    ทำาตามคำาสั่งที่อ่านได้
  A 1.3 อ่านและเข้าใจคำาที่รู้จักและไม่รู้จัก
    อ่านแล้วเข้าใจข้อความส้ัน ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำาวัน หรือ 
    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาทำาตามคำาสั่งที่อ่านได้
    อ่านและเข้าใจเรื่องที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาท่ีง่ายซ่ึงอาจม ี
    หรือไม่มีภาพประกอบได้
 ๒. ภาพรวมระดับความสามารถในการเขียน A1
  สามารถเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ถูกต้องตามมาตรฐาน   
เขียนคำา/ข้อความ/ประโยคที่เป็นข้อมูลเกีย่วกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนได้ 
เขียนคำาท่ีเก่ียวข้องหรอืพบในชวิีตประจำาวัน  เชน่  ส ีอาหาร เครือ่งด่ืม กิจกรรมได้  
เขียนประโยค/ข้อความขนาดสัน้อธิบายภาพงา่ย ๆ  หากมคีำามาใหไ้ด้  กรอกข้อมลู
ทั้งของตนเองและครอบครัวในแบบฟอร์มได้  เขียนประโยคเดี่ยว เรียงต่อกันไป 
เพื่อบอกสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ สิ่งใกล้ตัวได้ เขียนเพื่อให้ข้อมูลสั้น ๆ เช่น วัน เวลา 
สถานท่ีนัดพบได้  เขียนข้อความส้ัน ๆ  เพ่ือให้ข้อมูล อธิบายหรือแสดงความยินดีได้ 
เขียนอธิบายลักษณะของบุคคล สถานท่ี หรือส่ิงของรอบตัวอย่างส้ัน ๆ และ 
ใช้คำาง่าย ๆ ได้  เขียน  เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำาดับของเหตุการณ์ได้
  A1.1 เขยีนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ์เลขไทยและอารบกิไดท้ั้งหมด 
    สามารถคัดลอกคำาง่าย ๆ และบทขนาดสั้นด้วยตัวหนังสือ 
    มาตรฐานได้
    เขียนคำา ข้อความ หรือประโยคส้ัน ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน 
    เช่น เขียนชื่อนามสกุลได้ เขียนคำาเพื่ออธิบายภาพได้
  A 1.2 เขียนคำา ข้อความ หรือประโยคสั้น ๆ เพ่ือสื่อสารตามความ 
    ต้องการของตนได้
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    เขียนประโยคขนาดสั้นเพื่อบอกข้อมูล อธิบายลักษณะของ 
    บุคคลหรือสิ่งของ หรือเขียนแสดงความยินดีได้
    เขียนประโยคหรือข้อความขนาดส้ันแสดงความชอบหรือ 
    ไม่ชอบได้
    เขียนประโยคเรียงต่อกันเพื่อเป็นเรื่องประกอบภาพได้
 A 1.3 สามารถเขียนโดยเลือกใช้คำาจากคลังคำาศัพท์ของตนเองได้
    เขียนบรรยายบุคคล สิ่งของ รูป หรือกิจกรรมได้
    เขียนตามวัตถุประสงค์ เช่น บันทึกประจำาวัน บัตรเชิญได้
    สามารถเขียนบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาทุกวัน 
    จนคุ้นเคยหรือเล่าประสบการณ์ของตนเองได้
    เขียนเรื่องที่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาที่ง่ายซึ่งอาจมีหรือไม่มีภาพ 
    ประกอบได้
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ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH

ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

A1 ผู ้เรียนสามารถใช้และ 
เข้าใจประโยคง่าย ๆ ใน
ชีวิตประจำาวัน สามารถ
แนะนำาตัวเองและผู้อื่น  
ทั้งยังสามารถต้ังคำาถาม
เก่ียวกับบุคคลอื่นได้ เช่น 
เขาอยู่ท่ีไหน รู้จักใครบ้าง  
มอีะไรบ้าง และตอบคำาถาม
เหล่านี้ได้ ท้ังยังสามารถ 
เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู ่
สนทนาพูดช้าและชัดเจน

A1 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- รู้คำาศัพท์ที่พบบ่อย ๆ  และสำานวน

พ้ืนฐานเก่ียวกับตนเอง ครอบครวั และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

- เข้าใจและสามารถโตต้อบกับผูพู้ด/ 
คูส่นทนาได ้เมือ่คูส่นทนาใชส้ำานวนงา่ย ๆ   
พูดชดัเจน และชา้ๆ และคู่สนทนาอาจ
พูดสำานวนนั้น ๆ  ซำ้า (Repetition) และ
พูดซำา้โดยใชถ้้อยคำาใหม ่(Rephrasing) 
เมื่อพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้ 

- สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำาและวลีที่สั้น
และง่าย หรือใช้ประโยคพ้ืนฐานได้

- เข้าใจคำาศัพท์ วลี ประโยคสั้น ๆ 
รวมไปถึงคำาสัง่ทีใ่ช้บอ่ยในสถานการณ์
ท่ีคุ้นเคย ไมว่่าจะเปน็ท้ังในการพูดและ
การเขียน 

- สามารถใช้คำาศัพท์ วลีสั้น ๆ และ
สำานวนท่ีใช้ในการสื่อสารเร่ืองราว 
ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือส่ือสารและบรรยาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพ้ืนฐาน 
สิ่งของพ้ืนฐาน กิจวัตรประจำาวัน ฯลฯ

- มีคำาศัพท์จำากัดซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นคำาโดด ระดับพ้ืนฐาน และใช้วลีส้ัน ๆ  
เกีย่วกบัสถานการณใ์นชวีติประจำาวนั
ที่พบได้ทั่วไป
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

A1+ ผู้เรียน/ ผู้ใช้ภาษา
-   เข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายที่เป็น

ภาษาพูด เม่ือคู่สนทนาออกเสียงช้า ๆ  
ระมดัระวงั และหยุดชัว่ขณะ (Pauses) 
บ่อยครั้ง และเป็นเวลานาน

- เขา้ใจวลหีรอืประโยคภาษาองักฤษ
ที่สั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เป็นภาษาเขียน 

- รูค้ำาหรอืวลง่ีาย ๆ  หรอืพบบอ่ยใน
งานเขียนได้ 

- เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับ 
ผูพู้ด / คูส่นทนา โดยใชส้ำานวนท่ีพบซำา้ ๆ   
ในชีวิตประจำาวัน หากผู้พูดออกเสียง
สำานวนดังกล่าวช้า ๆ และระมัดระวัง
และพูดซำ้า

- สามารถบรรยายเบือ้งตน้เก่ียวกับ
บุคคล สิ่งของท่ีพบบ่อย และสถานท่ี
ต่าง ๆ โดยใช้คำากริยาพ้ืนฐานและคำา
คุณศัพท์ที่พบทั่วไปได้

- สามารถเขยีนคำาและวลซีึง่สว่นใหญ่ 
เป็นคำาและวลีโดด ๆ (Isolated 
Words and Phrases) หรือบางคร้ัง 
เขียนเป็นประโยคง่าย ๆ ท่ีไม่ได้
เชื่อมโยงความคิด โดยใช้คำาศัพท์ 
ที่มีอยู่จำากัดอย่างมาก

- สามารถเดาใจความสำาคัญของวลี
หรอืประโยคท่ีใชใ้นการพูดและการเขียน 
ซึ่งมีหัวข้อเก่ียวข้องกับเรื่องประจำาวัน 
ที่คุ้นเคย
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

- สามารถใชว้ลีพ้ืนฐาน และกลุ่มคำา
สำานวนท่ีตายตัวเพ่ือใช้ในการสื่อสาร
และบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตร
ประจำาวัน การขอร้อง ฯลฯ

- มีคำาศัพท์จำากัดในการสื่อสาร 
ในสถานการณ์ที่ทำาเป็นกิจวัตร

A2 ผู้เรยีนสามารถใช ้และเข้าใจ 
ประโยคในชีวิตประจำาวัน 
ในระดับกลาง เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับครอบครวัการจบัจ่าย 
ใช้สอย  สถานท่ี  ภมูศิาสตร ์  
การทำางาน และสามารถ
สื่อสารในประโยคในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลท่ัวไป   
และการใช้ชีวิตประจำาวัน 
สามารถบรรยายความฝัน 
ความคาดหวัง ประวัติ  
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ 
ที่จำาเป็นต้องใช้

A2 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- เข้าใจภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เป็น

ภาษาพูด โดยผูพู้ด / คู่สนทนาพูดชา้ ๆ   
ชดัเจน และมกีารหยุดชัว่ขณะ (Pauses) 
บ่อยครั้ง

- เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษา
เขียนที่สั้น ๆ ง่าย ๆ 

- สามารถอา่นและเขา้ใจความหมาย
ของบทอ่านที่คุ้นเคยได้

- สามารถถามและตอบคำาถามง่าย ๆ  
และโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคย

- สามารถบรรยายเก่ียวกับบุคคล 
สถานท่ี และสิ่งของ โดยใช้คำาและ
โครงสร้างไวยากรณ์ง่าย ๆ 

- สามารถเขียนประโยคท่ีง่ายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยไม่ได้เชื่อมโยงความคิด 
และใช้คำาศัพท์ที่มีอยู่จำากัดอย่างมาก

- สามารถหาใจความสำาคัญของวลี
หรอืประโยคท่ีใชใ้นการพูดและการเขียน 
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำาวัน
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

A2 - สามารถเดาความหมายของคำา
ท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย เช่น  
ต่อท้ายและรากศัพท์ใจความสำาคัญ
ของวลีหรอืประโยคท่ีใชใ้นการพูดและ
การเขียน ซึ่งมีหัวข้อคำาเก่ียวข้องกับ
เรื่องประจำาวันที่คุ้นเคย

- สามารถจัดการกับสถานการณ์ 
เพ่ือเอาตัวรอดได้ โดยใช้คลังภาษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในสถานการณ์ 
ที่สามารถคาดการณ์ได้

- สามารถใชร้ปูประโยคข้ันพ้ืนฐาน
และกลุ่มคำาสำานวนที่ตายตัวเพ่ือใช้ 
ในการสื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วน
บคุคล กิจวัตรประจำาวัน การขอรอ้ง ฯลฯ

- มีคำาศัพท์เพียงพอในการส่ือสาร
เก่ียวกับหัวขอ้ท่ีคุ้นเคยในสถานการณ์
เพ่ือเอาตัวรอด

A2+ ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษา

พูดง่าย ๆ เมื่อผู้พูด / คู่สนทนาพูดช้า
และชัดเจน

- เข้าใจเมื่อฟังเรื่องราวที่เก่ียวกับ
ชวิีตประจำาวัน ซ่ึงประกอบดว้ยคำาศพัท์
และสำานวนต่าง ๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน 

- เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษา
เขียนที่ส้ันและง่ายในหัวข้อเก่ียวกับ
ชีวิตประจำาวัน

- สามารถมสีว่นร่วมในการสนทนา
แบบมโีครงสรา้ง ซึง่เปน็การสนทนาสัน้ ๆ   
และง่าย โดยอาศยัคูส่นทนาให้ชว่ยเหลือ 
อยู่บ้าง
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

- สามารถเขียนงานโดยใช้ประโยค
และคำาสันธานงา่ย ๆ  และใชค้ำาศพัท์ท่ี
มีอยู่อย่างจำากัด

- สามารถหาใจความสำาคัญของ
ข้อความท่ีใช้ในการพูดและการเขียน 
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำาวัน

- สามารถเดาความหมายของคำา 
ท่ีไม่คุ้นเคย โดยใชตั้วบอกนัยจากบริบท 

- สามารถใช้สำานวนในชีวิตประจำาวัน 
ส้ัน ๆ เพ่ือใช้ในสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจำาวันได้  
โดยใช้คลังภาษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้ 
ในสถานการณ์ทีส่ามารถคาดการณ์ได้

- การสือ่สารและบรรยายข้อมลูสว่น
บุคคล กิจวัตรประจำาวัน การขอร้อง 
ฯลฯ

- มีคำาศัพท์เพียงพอในการส่ือสาร
เก่ียวกับหัวขอ้ท่ีคุน้เคย  ในสถานการณ์
กิจวัตรประจำาวัน

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน 
และจบัใจความสำาคญัของ
ข้อความท่ัว ๆ ไปได้  
เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ ้นเคย 
หรือสนใจ เช่น การทำางาน  
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ
จดัการกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทีเ่กิดข้ึนระหว่างการเดนิทาง
ในประเทศท่ีใช้ภาษาได ้ 
สามารถบรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้

B1 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- เข้าใจประเดน็สำาคญัของเร่ืองทีฟั่ง 

เมื่อผู้พูด / คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจน  
ในหัวข้อทีคุ่น้เคยและพบบอ่ยเกีย่วกับ
การทำางาน การไปโรงเรียน กิจกรรม
ยามว่าง เป็นต้น ตัวอย่างของการพูด
ในลักษณะดังกล่าวได้แก่ การเล่า
เรื่องสั้น ๆ 

- สามารถอ่านงานเขียนที่เป็น 
ข้อเท็จจริงและตรงไปตรงมาในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาและความสนใจ
ของตนเอง และเข้าใจในระดับท่ี 
น่าพอใจ 
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

- สามารถใช้ภาษาท่ีง่ายและ 
หลากหลายเพ่ือสนทนาในหัวข้อ 
ท่ีคุ้นเคยแสดงความคดิเห็นของตนเอง  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อ
ท่ีตนเองคุ้นเคย สนใจ หรือหัวข้อ 
เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน

- สามารถสร้างงานเขียนง่าย ๆ ที่มี
ความคดิเชือ่มโยงกันในประเดน็ตา่ง ๆ   
ท่ีคุ้นเคยในสาขาท่ีตนเองสนใจ  
โดยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในงานเขียน
ให้เป็นลำาดับต่อเนื่องกันได้

- เข้าใจคำาและวลีสำาคัญในบทสนทนา
และติดตามหัวข้อในการสนทนาได้

- สามารถคาดเดาความหมาย
ของคำาที่ไม่รู้ความหมายจากบริบท
และสรุปความหมายของประโยคได้  
หากเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุ้นเคย

- สามารถหาวิธีถ่ายทอดประเด็น
สำาคญัทีต่นเองตอ้งการส่ือสารในบรบิท
ที่หลากหลาย โดยต้องเป็นเร่ืองราวที่
ตนเองจำาได้หรือหาวิธีที่จะถ่ายทอด
เร่ืองราวดังกล่าวได้เท่าน้ัน แม้ว่าจะ
มีความลังเลและพูดอ้อมในหัวข้อท่ี 
คุ้นเคยบ้าง

B1+ ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- สามารถเขา้ใจเมือ่ฟังเรือ่งท่ีมเีน้ือหา

ไมซ่บัซอ้นในหัวข้อต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวกับสาขา
และความสนใจของตนเอง หากผู้พูด/
คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจนด้วยสำาเนียง
ท่ีคุ้นเคย และพูดในระดับท่ีชา้กว่าการ
พูดปกติ 
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

- สามารถอ่านงานเขียนท่ีเป็น 
ข้อเท็จจริงในหัวข้อท่ีเก่ียวกับสาขา
และความสนใจของตนเอง หากผูเ้ขยีน 
ให้ข้อมูลท้ังหมดหรือข้อมูลส่วนใหญ่ 
อย่างชัดแจ้ง

- สามารถสือ่สารอย่างมัน่ใจในระดับ
หน่ึงเก่ียวกับเร่ืองท่ีคุ้นเคย ท้ังเรื่องท่ี
ทำาเป็นประจำาหรอืไมไ่ดท้ำาเป็นประจำา  
ซึง่เรือ่งดังกลา่วเก่ียวขอ้งกับความสนใจ
และสาขาอาชีพของตนเอง แต่อาจ
ประสบปัญหาอยู่บ้างในการสื่อสาร 
ในสิง่ทีต่นเองต้องการสือ่สารอย่างแน่ชดั 

- สามารถพูดบรรยายไดอ้ย่างตอ่เน่ือง
และคล่องแคล่วในระดับหน่ึงโดยเป็นการ
บรรยายท่ีไม่ซับซ้อนในหัวข้อต่าง ๆ  
ที่คุ้นเคย ในสาขาที่ตนเองสนใจ โดย 
นำาเสนอประเด็นต่าง ๆ เป็นลำาดับ 

- สามารถสรา้งงานเขียนทีไ่มซ่บัซอ้น
และมีความคิดเชื่อมโยงกัน โดยเขียน
เก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ  ท่ีคุ้นเคยในสาขา
ทีต่นเองสนใจและใชร้ปูแบบโครงสรา้ง
ของงานเขียนได้อย่างเหมาะสม

- สามารถใชตั้วชีแ้นะ (Clues) ต่าง ๆ  
เช่น คำาสำาคัญ ชื่อเรื่อง ภาพประกอบ 
รปูแบบการจดัวางตัวอกัษรในการพิมพ์  
(เช่น การทำาตัวหนา ตัวเอียง  
การย่อหน้า) การหยุดพักชั่วขณะ 
(Pauses) นำา้เสยีง คำาเชือ่มความ และ
รูปแบบของโครงสร้างของงานเขียน 
เพื่อหาความหมายของคำาท่ีไม่คุ้นเคย 
หาใจความสำาคัญและรายละเอียด 
เพ่ิมเติมของงานเขียนหรือเรื่องที่ฟัง 
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ระดับ ระดับความสามารถตาม
กรอบ CEFR *

ระดับ ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

รวมทัง้แยกความแตกต่างของข้อเทจ็จรงิ 
และข้อคิดเห็นได้

- มีความรู้ด้านภาษาเพียงพอท่ีจะ
บรรยายเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
อธิบายประเด็นต่าง ๆ ของความคิด
หรือปัญหาด้วยความถูกต้องแม่นยำา
และแสดงความคิดเก่ียวกับหัวข้อท่ี
เป็นนามธรรม หรอืเก่ียวกับวัฒนธรรม 
ตัวอย่างเช่น  ดนตรีและภาพยนตร์

 *  ระดับความสามารถในการใช้ภาษา CEFR  นำามาจาก แนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ
 ** Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทยพัฒนา
จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (Common European 
Framework of Reference for Languages - CEFR)
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ภาคผนวก ข
รายช่ือคณะทำางานและคณะผู้วิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผัูเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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รายช่ือคณะทำางานและคณะผู้วิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะท่ีปรึกษา
  ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส   สุวรรณเวลา
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์
  ๓. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
  ๔. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์
  ๕. นายเฉลิมชนม์ เเน่นหนา
  ๖. ดร.เบญจลักษณ์ นำา้ฟ้า
  ๗. นางเก้ือกูล ช่ังใจ

คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี  ประธาน
  ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์   เดชะคุปต์  รองประธาน
  ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  รองประธาน
  ๑๑. นางกอบกุล   อาภากร ณ อยุธยา   กรรมการ 
  ๑๒. นางเรียม   สิงห์ทร  กรรมการ
  ๑๓. ดร.ศรินธร   วิทยะสิรินันท์  กรรมการ
  ๑๔. ดร.พิทักษ์   นิลนพคุณ   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวสุชีรา  มัธยมจันทร์  กรรมการ
  ๑๖. ดร.เฉลิมชัย   พันธ์เลิศ  กรรมการ
  ๑๗. ดร.บรรเจอดพร   สู่แสนสุข  กรรมการ
  ๑๘. นางสุทธิดา   ธาดานิติ  กรรมการ
  ๑๙. นางมนิศรา   ศุภกิจโคลเยส  กรรมการ
  ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาริณี  ตรีวรัญญู  กรรมการ
  ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟ้า  กรรมการ
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  ๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  เล็กวิไล  กรรมการ 
  ๒๓. อาจารย์ ดร.พรเทพ   จันทราอุกฤษฎ์  กรรมการ
  ๒๔. อาจารย์ ดร.นิติกร   อ่อนโยน กรรมการ
  ๒๕. นางสาวพิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร กรรมการ
  ๒๖. นางสาวกรกนก   เลิศเดชาภัทร กรรมการ
  ๒๗. นางสาวภัสรำาไพ จ้อยเจริญ กรรมการ
  ๒๘. นางสาววรนัน    ขุนศรี กรรมการ
  ๒๙. นายวรัญชิต   สุขตาม กรรมการ
  ๓๐. รองศาสตราจารย์ พัชรี   วรจรัสรังสี กรรมการ
  ๓๑. นางนพมาศ   ว่ิงวิทยาสกุล กรรมการ
  ๓๒. ดร.ชนาธิป   ทุ้ยเเป กรรมการ
  ๓๓. นางอำาภา   พรหมวาทย์ เลขานุการ
  ๓๔. ดร.ประวณีา   อสัโย ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๓๕. ดร.วรรษมน  จนัทรโ์อกลุ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๓๖. นางสาวอบุล               ตรรีตันว์ชิชา ผู้ช่วยเลขานุการ
  ๓๗. นางสาวพมิลภรณ ์         ปราบพนิาศ              ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้วิจัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ๓๘. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ิ  คชสทิธิ ์ หัวหน้าคณะวิจัย
  ๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร   พิชญกุล คณะทำางาน
  ๔๐. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด คณะทำางาน
  ๔๑. ดร.ทรงพร   พนมวัน ณ อยุธยา คณะทำางาน
  ๔๒. ดร.กุณฑลี   บริรักษ์สันติกุล คณะทำางาน
  ๔๓. ดร.วีระชาติ   ภาษีชา คณะทำางาน
  ๔๔. ดร.ปฏิมาภรณ์   ธรรมเดชะ  คณะทำางาน
  ๔๕. ดร.สุมาลี    เช้ือชัย                 คณะทำางาน
  ๔๖. ดร.นาฎฤด ี  จติรรงัสรรค ์ คณะทำางานและ 
     เลขานุการ
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คณะผู้จัดทำาเอกสาร

ท่ีปรึกษา
  ดร.สุภัทร  จำาปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
  ดร.สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
  นายสำาเนา  เน้ือทอง ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐาน
    การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

บรรณาธิการและเรียบเรียงเอกสาร
  ดร.ประวณีา  อสัโย ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  นางสาวกรกมล  จึงสำาราญ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
  
ผู้ประสานการจัดจ้างท่ีปรึกษาและการจัดพิมพ์เอกสาร
  นางสาวกรกมล  จึงสำาราญ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ

พิสูจน์อักษร
  นางสาวนูรียา  วาจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ดร.ประวณีา  อสัโย ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
  นางสาวกรกมล  จึงสำาราญ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
  นางสุวรรณา  สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ
  ดร.วิภาดา  วานิช นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
  นางสาวอุบล  ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นายพรพรหม  เทพเรืองชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นางสาวนูรียา  วาจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
  สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
  โทรศัพท์  ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓  ต่อ  ๒๕๒๘, ๒๕๒๙
  โทรสาร  ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙
  Website : www.onec.go.th





สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิตฯ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓  โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙
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