เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๓๗๑.๔๒
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส๖๙๑ น		 เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
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๑๕๐ หน้า
ISBN : 978-616-270-206-8
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คำ�นํา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหา
เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำ�หนดให้เด็กระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.๑ – ๓) เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวชี้วัด
จำ�นวนมาก ไม่สอดคล้องตามหลักพัฒนาการเด็กทีอ่ ยูใ่ นช่วงรอยเชือ่ มต่อ
ระหว่างเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา เด็กจะอยู่ในช่วงระหว่าง
การปรับตัว ดังนั้นการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความ
ยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กที่มีความพร้อมแตกต่างกัน
มากในช่วงวัยนี้ ได้พัฒนาไปตามลำ�ดับขั้น
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญและ
ความจำ�เป็นดังกล่าว จึงร่วมกับคณะทำ�งานและคณะวิจยั ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดำ�เนินโครงการวิจัย
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดยเอกสารแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานฉบับนี้ เป็นเอกสารเล่มที่ ๕ ของโครงการ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ นำ�เสนอ
แนวทางการนำ�สมรรถนะผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สำ�นักงานฯ ขอขอบคุณคณะวิจยั และคณะทำ�งานในโครงการวิจยั
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ตลอดจนทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รว่ มกันศึกษาวิจยั จนประสบความสำ�เร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำ�หนดไว้ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การปฏิรปู หลักสูตร การจัดเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล
ของการศึกษาไทย

				

(นายสุภัทร จำ�ปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา

คำ�ชี้แจง
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นผลงานส่วนหนึง่ ของ “โครงการวิจยั และพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น” ซึ่งเป็นโครงการ
วิจัยนำ�ร่องที่ดำ�เนินการโดยคณะทำ�งานและคณะวิจัยที่จัดตั้งขึ้น
โดยคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
โครงการวิจยั ดังกล่าวมีผลงานทีเ่ ป็นผลผลิตรวมทัง้ สิน้ ๒ ชุดดังนี้
๑. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เอกสารประกอบจำ�นวน ๑๒ เล่ม ได้แก่
		 เล่มที่ ๑ ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน		
		 เล่มที่ ๒ กระบวนการกำ�หนดสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) และ
วรรณคดีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
		 เล่มที่ ๓ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลัก
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำ�คัญ ๖ ประการ
		 เล่มที่ ๔ กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)
		 เล่มที่ ๕ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

		 เล่มที่ ๖ คู่มือ การนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
		 เล่มที่ ๗ ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนยุคใหม่
		 เล่มที่ ๘ สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
		 เล่มที่ ๙ รายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และพันธกิจสำ�คัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum
and Instruction)
		 เล่มที่ ๑๐ บทสรุปรายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และพันธกิจสำ�คัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based
Curriculum and Instruction)
		 เล่มที่ ๑๑ เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และ
เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา
		 เล่มที่ ๑๒ การปฏิรปู เพือ่ การจัดการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะเชิงรุก
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นเอกสารประกอบเล่มที่ ๕ ของโครงการซึง่ เป็น
ส่วนที่นำ�เสนอสาระสำ�คัญทั้งแนวคิดพื้นฐานสำ�คัญ กรอบสมรรถนะ
ผู้เรียนซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดบอกสิ่งที่ผู้เรียนทำ�ได้ หลังจากจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนที่เป็นหัวใจสำ�คัญคือแนวทางที่ทำ�ให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารและ
สถานศึกษาโดยตรง สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นสมควร
ให้จดั พิมพ์เผยแพร่เพือ่ ประโยชน์ในการนำ�ไปใช้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ความ
เข้าใจที่ชัดเจนขึ้นและประสิทธิภาพในการนำ�ไปใช้ ขอแนะนำ�ให้ผู้ใช้
ศึกษาเอกสารอื่น ๆ ของโครงการประกอบกันไปด้วย

สารบัญ
หน้า
คำ�นำ�
คำ�ชี้แจง
ส่วนที่ ๑ เกริ่นนำ�ความคิด
ส่วนที่ ๒ กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน		
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
		 (Thai Language for Communication)
๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
		 (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)

๑
๑๙
๒๒
๒๕
๒๗
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๙. การทำ�งานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ�
		 (Collaboration Teamwork and Leadership)
๑๐. การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกสากล
		 (Active Citizen with Global Mindedness)
ส่วนที่ ๓ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลัก
		 ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๒ แนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียน
แนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๓ : ใช้รปู แบบการเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาสมรรถนะ
แนวทางที่ ๔ : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วัน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ร่างระดับความสามารถในการอ่านและการเขียน
		
ระดับ A 1 ของสถาบันภาษาไทยสิรนิ ธร จุฬาลงกรณ์
		
มหาวิทยาลัย และ ระดับความสามารถทางภาษา
		
อังกฤษตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH
ภาคผนวก ข รายชื่อคณะทำ�งานและคณะวิจัย โครงการวิจัย
		
และพั ฒ นากรอบสมรรถนะผู้ เ รี ย นระดั บ
		
ประถมศึกษาตอนต้น

๔๑
๔๓
๔๙
๕๑
๗๘
๘๐
๘๔
๘๘
๙๒
๙๗
๑๐๗
๑๒๑
๑๒๓

๑๓๕

ส่วนที่ ๑

เกริ่นนำ�ความคิด

ส่วนที่ ๑
เกริ่นนำ�ความคิด
หัวใจสำ�คัญของการศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูป
การศึกษาให้ประสบความสำ�เร็จจึงมีความจำ�เป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้”
ของผูเ้ รียน ซึง่ ในการปฏิรปู การเรียนรูน้ น้ั มีองค์ประกอบสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
อีกหลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ
๔) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และ
เอือ้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ และเกิดสมรรถนะสำ�คัญ ทีส่ ามารถใช้ได้
ในชีวิตจริง สำ�หรับปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
		 ในยุคปัจจุบนั และในอนาคต โลกจะเปลีย่ นแปลง เติบโต และเคลือ่ นไหว
อย่างรวดเร็วในทุกมิติ และเป็นไปในทิศทางทีห่ ลายคนอาจคาดไม่ถงึ ซึง่ เกิดจาก
หลายเหตุผล โดยเฉพาะเนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
ที่สำ�คัญคือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในประเด็นดังนี		
้
		 ◊ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำ�ให้บุคคล/ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนือ้ หาและข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การเรียนรูเ้ นือ้ หาจากครูมคี วามจำ�เป็น
น้อยลง แต่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการมากขึ้นคือการพัฒนา “ทักษะกระบวนการ”
ทีจ่ ะต้องใช้ในการจัดกระทำ�กับข้อมูลมหาศาลให้มคี วามหมาย และไปใช้ประโยชน์
แก่ชีวิตของตนเองได้		
		 ◊ เมือ่ เทคโนโลยีกา้ วหน้า การเดินทางติดต่อไปมาหาสูก่ นั และการเชือ่ มโยง
ผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย หลากหลายช่องทาง คุณลักษณะใหม่
ที่จำ�เป็นต้องพัฒนาผู้เรียนคือ ความเป็นพลเมืองโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม
(Cross cultural understanding) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizen)
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		 ◊ การมีข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก สิ่งสำ�คัญ
จำ�เป็นอีกประการหนึง่ ทีบ่ คุ คล/ผูเ้ รียนต้องมีคอื เรือ่ งของการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัล
		 ◊ ในอนาคตจะเกิดการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับอาชีพมากมาย เนือ่ งจาก
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และ
จะมีอาชีพใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้น ที่สำ�คัญคือ เป็นอาชีพที่เกิดเร็ว และ
เปลีย่ นแปลงเร็ว จึงต้องเตรียมคนในเรือ่ งทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการและทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
		 ◊ ในยุคที่มีการแสดงความคิดความเห็นอย่างเสรี และรวดเร็ว
ผ่านสื่อต่าง ๆ จึงมักมีแนวคิดหลากหลาย และหลายแนวคิดเป็นประเด็น
ถกเถียง (Controversial Issue) ไม่อาจลงข้อสรุปได้ จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตัง้ คำ�ถาม (Questioning
Culture) ตลอดจนการทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรัชญา (Philosophy for Children:
P4C) ในการดำ�รงชีวิต
		 ◊ ในศตวรรษที่ ๒๑ ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะสำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นในการใช้ชวี ติ
แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม แต่ต้องเพิ่มความเข้มข้นและความสามารถ
ในการนำ�ไปใช้ในสถานการณ์ทซี่ บั ซ้อน อีกส่วนหนึง่ เป็นทักษะใหม่ทตี่ อ้ งบ่มเพาะ
และพัฒนาให้เกิดแก่ผเู้ รียน อาทิ ความรอบรูด้ า้ นการเงิน การเป็นผูป้ ระกอบการ
ความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การคิด
เชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็นผูน้ �ำ และความสามารถในการปรับตัว
๒. ปัญหาสำ�คัญ รุนแรง ที่เกิดขึ้น
		 ◊ ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวม
			 ปัญหาที่แสดงถึงความด้อยคุณภาพของการศึกษาและระบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ความด้อยคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตาํ่ ลงจนน่าวิตก รวมทัง้ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีอ่ ยู่
ในระดับตํ่าไม่ได้มาตรฐานสากล แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน จากข้อมูลสำ�คัญคือ
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			 ๑) ผลการทดสอบ O-NET ของผู้เรียนพบว่าคุณภาพของผู้เรียน
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรู้ และมีแนวโน้มตํ่าลงทุกปี
			 ๒) ผลการสอบ PISA ทีป่ ระเมินเด็กอายุ ๑๕ ปี ทัว่ โลกว่ามีความ
พร้อมที่จะอยู่ร่วมในสังคมเพียงใด โดยมุ่งทดสอบว่านักเรียนสามารถนำ�สิ่งที่ได้
เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์จริงได้
หรือไม่ ผลการประเมินพบว่าเด็กไทยมีคณ
ุ ภาพตํา่ กว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนไทยยังไม่ได้
มาตรฐานสากล และคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง
			 ๓) ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับชาติต่าง ๆ
อยู่ในระดับตํ่ามาก เมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ พบว่า มีนักเรียนถึงร้อยละ ๔๖.๗๕
ทีม่ ผี ลการศึกษาตํา่ และมีเพียงร้อยละ ๐.๔๖ เท่านัน้ ทีม่ ผี ลการศึกษาในระดับสูง
◊ ผลจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน
		 ผลจากการจัดการศึกษาทัง้ ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผล มีขอ้ ค้นพบว่า แม้จะมีผเู้ รียนจำ�นวนหนึง่ ประสบความสำ�เร็จ
มีคณ
ุ ลักษณะเป็นทีพ่ อใจ แต่เมือ่ พิจารณาโดยรวมแล้วพบว่าผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ดังนี้ 				
			 ๑) ความรูท้ ว่ มหัวเอาตัวไม่รอด คือ ได้เรียนรูเ้ นือ้ หาสาระจำ�นวนมาก
แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการดำ�รงชีวิต
			 ๒) หัวโต ตัวลีบ คือ มีการเรียนรู้ที่ขาดความสมดุล เน้นทางด้าน
สติปัญญาความรู้ แต่ขาดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การลงมือปฏิบัติ
การพัฒนาลักษณะนิสัย
			 ๓) รู้ธรรมะ แต่ไม่มีธรรมะ คือ มีความรู้ แต่ปฏิบัติตามที่รู้ไม่ได้
เพราะขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ รวมทั้งขาดประสบการณ์ที่ช่วยให้ซาบซึ้ง
ในคุณค่าและความหมายของสิ่งที่เรียน
			 ๔) นกแก้วนกขุนทอง คือ สามารถเรียนรู้โดยจดจำ�ความรู้
ความเข้าใจในระดับผิวเผิน ไม่รลู้ กึ ไม่รจู้ ริง ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้ในการทำ�งานและการแก้ปัญหา
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			 ๕) เก่งแบบเป็ด คือ ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง ไม่รู้จักตนเอง
ไม่รู้ศักยภาพและความถนัดของตน ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
			 ๖) เรียนเพื่อสอบ คือ เรียนเพื่อให้ได้เกรดหรือให้สอบผ่าน ๆ ไป
ไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
			 ๗) เรียนแบบตัวใครตัวมัน คือ ต่างคนต่างเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับ
คนอืน่ ไม่สนใจว่าจะเรียนรูไ้ ปช่วยเหลือสังคม หรือสร้างความเปลีย่ นแปลงอะไรได้
			 ๘) ไม่สนใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นระบบ เพราะไม่เห็นคุณค่าของการเรียน
การเรียนไม่มีความหมายต่อชีวิตของตน

สาเหตุสำ�คัญ
จากข้อมูลข้างต้น สาเหตุที่ทำ�ให้เด็กไทยด้อยคุณภาพ มีหลายประการ
แต่ผู้ที่ตกเป็นจำ�เลยที่ถูกกล่าวหามากที่สุด ก็คือ ครู! และคงเป็นการยาก
ที่จะบอกว่าคำ�ตอบนี้ถูกหรือผิด ในส่วนคำ�ตอบถูกเพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด
กับผู้เรียนมากที่สุด การเรียนรู้ทั้งหลายที่เด็กได้รับมาจากครูเป็นส่วนใหญ่
การทีเ่ ด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดหี รือไม่เพียงใดนัน้ ขึน้ กับความสามารถของครู ทัง้ ตัวครูและ
การสอนของครู ต่างก็มีอิทธิพลต่อเด็กในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ความด้อยคุณภาพ
ของเด็กก็น่าจะมาจากครูและการสอนของครูเป็นสำ�คัญ
แต่ในส่วนคำ�ตอบผิด เพราะความด้อยคุณภาพของนักเรียนเป็นความ
รับผิดชอบของครูเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะมีตวั แปรอืน่ ๆ อีก เป็นจำ�นวนมาก
ที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อทั้งครูและผู้เรียน ผู้บริหารและนโยบาย การบริหาร
จัดการทั้งด้านกายภาพ งบประมาณ บุคลากร สิ่งอำ�นวยความสะดวก และ
สวัสดิการ อีกทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชน นโยบาย และการบริหารการศึกษาระดับท้องถิน่
ต่างก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้นรัฐและนโยบายระดับชาติ
ซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่ดูเหมือนห่างไกลจากตัวครูและนักเรียน ล้วนส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อครูเเละนักเรียนเช่นเดียวกัน
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ดังนั้น ความด้อยคุณภาพของนักเรียนจึงมีผลมาจากความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันระหว่างบริบทต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อม ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวครูเพียง
คนเดียว แต่อยู่ที่สิ่งที่มาสัมพันธ์กับตัวครูทั้งหมด ดังเเผนภาพ

สา

ส่งผลกระทบต่อ

หลักสูตร

การสอนเเละการวัดประเมินผล
ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพผู้เรียน

(ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ
สมรรถนะ เเละคุณลักษณะ)

เนือ่ งจากหลักสูตร การสอนและการวัดผลประเมินผลแบบเดิม ยังไม่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน ตามที่พึงปรารถนา
จึงจำ�เป็นต้องแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการอื่นที่จะสามารถช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ทางออกสำ�คัญ
ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นหลายประเทศ และหลายประเทศเลือกทางออก
สำ�คัญประการหนึง่ คือ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based
Education : CBE) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้วยระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency – Based Curriculum : CBC) การจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Instruction : CBI) และการวัดและประเมินผล
ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Assessment : CBA) ซึ่งเป็น
การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตน
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โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งาน
การแก้ปัญหา และการดำ�รงชีวิต โดยมีลักษณะสำ�คัญ ดังนี้
๑) มุ่งให้ผู้เรียนแสดงความสามารถที่เชี่ยวชาญ เน้นการนำ�ความรู้
ไปใช้จริง
๒) กำ�หนดความคาดหวังไว้สูง และคาดหวังกับผู้เรียนทุกคน
๓) ผู้เรียนรับผิดชอบต่อตัวเองให้ถึงเป้าหมาย สามารถออกแบบ
การเรียนของตนเองได้ สามารถเรียนได้ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน
โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างยืดหยุ่น ตามลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
๔) ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ การประเมิ น เมื่ อ พร้ อ ม และเป็ น การประเมิ น
ความก้าวหน้าตามอัตราของตนเอง เน้นประเมินที่ท้าทาย เน้นการปฏิบัติด้วย
เครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน
สาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะมีดังนี้
๑. สมรรถนะ (Competencies)
		 สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีในการทำ�งานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบ
ความสำ�เร็จในระดับใดระดับหนึง่ สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ
เจตคติ คุณลักษณะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน
		 คนทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ภายใน ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝง
อยูใ่ นตัวบุคคล แต่ละคนมีศกั ยภาพในด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านแฝงอยูแ่ ล้ว
แต่อาจยังไม่ได้แสดงออกให้เห็น จนกว่าจะได้รบั การกระตุน้ หรือได้รบั การศึกษา
หรือเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏออกมา
หากได้รบั การส่งเสริมต่อไป ก็จะทำ�ให้บคุ คลนัน้ มีความสามารถในด้านนัน้ สูงขึน้
ดังนั้นการได้เรียนรู้สาระความรู้ (Knowledge) และได้รับการฝึกทักษะ (Skills)
ต่าง ๆ รวมทั้งการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) ที่พึงประสงค์
เหล่านั้น สามารถช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้
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		 อย่างไรก็ตาม ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ทีบ่ คุ คลได้เรียนรู้
อาจไม่ช่วยให้บุคคลประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน หากบุคคลนั้นขาด
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ทีต่ นมีในการ
ปฏิบตั งิ าน หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื การขาดความสามารถเชิงสมรรถนะ ดังนัน้ ความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลได้เรียนรู้นั้นจะยังไม่ใช่สมรรถนะ
จนกว่าบุคคลนัน้ จะได้แสดงพฤติกรรมแสดงออกถึงความสามารถในการนำ�ความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีในการทำ�งานหรือการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบความสำ�เร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถ
นำ�เสนอเป็นกรอบเเนวคิดดังนี้
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THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF "COMPETENCY"
กรอบเเนวคิดเกี่ยวกับ "สมรรถนะ"

ศักยภาพภายใน
POTENTIAL

ความรู้
KNOWLEDGE
PL

Y/U

SE

ุกต

์ใช
้

เจตคติ/คุณลักษณะ
ATTITUDE/ATTRIBUTE

ประยุกต์ใช้

AP

ะย

APPLY/USE

ปร

ทักษะ
SKILL

ป

งาน/สถานการณ์/ชีวิต
TASK/JOB/LIFE SITUATIONS

สมรรถนะ COMPETENCY
(ABILITY/CAPABILITY/PROFICIENCY)
- Ability to do/preform สามารถปฏิบัติทำ�
- Under condition เงื่อนไข/งาน/สถานการณ์
- Critical/Proficiency ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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้

ต์ใช

ุก
ระย

P

AP

SE

/U
LY

ตัวอย่างการมีสมรรถนะ
ตัวอย่างที่ ๑
เมื่อโรงเรียนต้องจัดงานที่ต้องเชิญแขกมาทั้งสิ้น ๒๐๐ คน คุณครู
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ช่วยวางแผนในการจัดโต๊ะว่าควรจัดจำ�นวน
เท่าไหร่ นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน มีฝ่ายหนึ่งเสนอให้จัดน้อยกว่า ๒๐๐ เพราะ
โดยส่วนใหญ่แขกทีม่ างานย่อมน้อยกว่าจำ�นวนทีเ่ ชิญเสมอ เพราะอาจมีแขกบางคน
ซึง่ ติดธุระมาในวันงานไม่ได้ อีกฝ่ายก็คา้ นว่าควรจัดโต๊ะให้ครบตามจำ�นวนทีเ่ ชิญ
เหลือดีกว่าขาด อีกฝ่ายค้านว่าการเหลือทีน่ งั่ เอาไว้ เป็นการสิน้ เปลืองงบประมาณ
ทัง้ ปริมาณอาหาร ปริมาณโต๊ะและเก้าอี้ น้องแจนเสนอให้ใช้ฟงั ก์ชนั ของโปรเเกรม
เอกซ์เซล Normdist ที่ได้เรียนมา ในการคำ�นวณหาจำ�นวนของที่นั่งที่จะจัด  
ให้มีความเสี่ยงต่อแขกล้นงานน้อยที่สุด ทุกคนเห็นด้วยเพราะเป็นวิธีที่มีเหตุผล
รองรับ ไม่ได้ใช้เพียงความรู้สึกในการแก้ปัญหา
• น้องแจนมีสมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน เพราะ
แก้ปัญหาของโรงเรียนโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน เชื่อมโยงกับปัญหา
ที่ตนเองพบในชีวิตจริงได้อย่างมีเหตุผลตามวัย
ตัวอย่างที่ ๒
ในช่วงเวลาที่เกิดพายุปาบึก สายสุดาซึ่งเป็นคณะกรรมการนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมในตำ�บล ได้เรียนรู้เรื่องการทำ�งานร่วมกัน และฝึกฝนเรื่องการ
ทำ�งานเป็นทีมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ได้รวบรวมเพื่อน ๆ ๑๐ คน ช่วยเจ้าหน้าที่
ในการดูแลเด็ก ๆ และคนแก่ ในศูนย์อพยพ   สายสุดาเป็นผูป้ ระสานงาน และแบ่ง
หน้าทีใ่ ห้เพือ่ น  ๆ ทำ�ตามความถนัดทัง้ การจัดหาอาหาร  การจัดยาดูแลผูเ้ จ็บป่วย
และให้ก�ำ ลังใจแก่ผทู้ เี่ ป็นห่วงกังวลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย ยามใดทีง่ านมีปญ
ั หา
สายสุดาและเพือ่ น ๆ จะระดมความคิดหาวิธแี ก้ปญ
ั หา อีกทัง้ ให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน
เพือ่ ทำ�งานนีใ้ ห้ส�ำ เร็จ โดยมีสายสุดาเป็นผูป้ ระสานงาน ซึง่ ทำ�ให้เด็ก ๆ คนแก่ และ
ทุกคน ในศูนย์อพยพ มีสุขภาพกายใจที่ดี พร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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• สายสุดา และเพือ่ น ๆ มีสมรรถนะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม
เพราะมีทักษะในการทำ�งานร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทเพื่อการทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมาย  ในส่วนสายสุดานั้นมีสมรรถนะการเป็นผู้นำ�และใช้ภาวะ
ผูน้ �ำ อย่างเหมาะสม สามารถประสานและนำ�กลุม่ แม่บา้ นให้ปฏิบตั งิ านได้ โดยนำ�
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนมาใช้เพือ่ การปฏิบตั งิ านให้ประสบความสำ�เร็จ
ตัวอย่างที่ ๓
นักเรียนพบว่า แหล่งนํ้าของหมู่บ้านเริ่มส่งกลิ่นเหม็น เพราะมีคน
นำ�สิ่งปฏิกูลไปทิ้ง เมื่อศึกษาระเบียบของหมู่บ้านพบว่า มีข้อห้ามอยู่แต่ไม่ได้
บังคับใช้อย่างจริงจัง จึงรวมตัวกันกับเพือ่ น ๆ ไปปรึกษาผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ หาวิธกี าร
แก้ปัญหา สรุปได้ว่า ควรมีการแจ้งข้อมูลเสียงตามสายของหมู่บ้านและติดป้าย
ประกาศเตือนพร้อมแจ้งบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน  
• ปัญหาสาธารณะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของ
ทุกคน ที่ต้องมีคนกล้าคิด และรวมตัวกันเพื่อพิจารณาหาผู้มีอำ�นาจหน้าที่
ในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตามระบบ นักเรียนกลุม่ นีจ้ ดั ว่าเป็นผูม้ ีสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
จากตัวอย่างที่ยกมา แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้มีสมรรถนะ ซึ่งคงไม่มี
ใครปฏิเสธว่า เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีก
จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสมรรถนะต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น มีคุณสมบัติร่วมที่เหมือนกันคือ
สามารถทำ� (งาน / กิจกรรม)ได้สำ�เร็จ หากวิเคราะห์ว่าทำ�ได้สำ�เร็จเพราะอะไร?
คำ�ตอบก็คือ เพราะ
๑) มีความรูแ้ ละนำ�ความรูม้ าใช้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ เช่น สายสุดาและเพือ่ น
มีความรู้เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันและนำ�มาใช้ในการทำ�งานร่วมกันในครั้งนี้
๒) มีทักษะ เช่น สายสุดาและเพื่อนมีทักษะในการทำ�งานร่วมกัน
ทั้งการวางแผน จัดบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
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๓) มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรม การกระทำ�
ให้บรรลุผล เช่น สายสุดาและเพื่อนมีความมุ่งมั่นมีแรงจูงใจในการทำ�งาน
ให้สำ�เร็จแม้จะมีปัญหาขึ้นก็ไม่ย่อท้อ
ดังนัน้ สมรรถนะจึงเป็นความสามารถของบุคคลในระดับทีป่ ฏิบตั งิ านใด
งานหนึ่งได้สำ�เร็จ โดยใช้ความรู้ทักษะ เจตคติ / คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่ หรือ
สมรรถนะเป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการนำ�ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของตน มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จนประสบความสำ�เร็จ

แต่

- คนมีความรู้ แต่ไม่ใช้ความรูห้ รือไม่สามารถใช้ความรู้ = ยังไม่มสี มรรถนะ
(เช่น ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้)
- คนมีทักษะ แต่ไม่นำ�ทักษะนั้นมาใช้ = ยังไม่มีสมรรถนะ (เช่น มีทักษะ
การอ่าน เขียน ฟัง พูด สอบผ่านการทดสอบ แต่ไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ)
- คนมีเจตคติ มีแรงจูงใจ แต่ไม่นำ�มาใช้งาน = ยังไม่มีสมรรถนะ
(เช่น ชอบภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ แต่ไม่ยอมพูดสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ) ดังนัน้ สมรรถนะจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่ บุคคลมีโอกาสได้ฝกึ ใช้ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะทีต่ นมีในการทำ�งาน การแก้ปญ
ั หา ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
จนเกิดความชำ�นาญ และความมั่นใจ ทำ�ให้สามารถทำ�งานต่าง ๆ ได้สำ�เร็จ
สมรรถนะมี ไ ด้ ห ลายระดั บ ตามความจำ � เป็ น หรื อ ความต้ อ งการ
ในหลาย ๆ เรือ่ ง เราจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะในระดับพอใช้การได้ จึงจะอยูร่ อดอยูด่ ี
แต่ในบางเรือ่ ง เราจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะในระดับสูงขึน้ ดังนัน้ ในการพัฒนาและ
การวัดสมรรถนะ จึงต้องมีการกำ�หนดเกณฑ์การปฏิบตั ิ (Performance Criteria) ว่า
ต้องการในระดับใด เช่น สำ�หรับคนทั่วไปอาจจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้การได้ คือ สมรรถนะสื่อสาร
เรือ่ งทัว่ ๆ ไปพอเข้าใจกัน แต่ส�ำ หรับผูท้ ตี่ อ้ งการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สมรรถนะ
ทางด้านนี้ก็จำ�เป็นต้องอยู่ในระดับสูง ซึ่งมักจะมีการกำ�หนดมาตรฐานเอาไว้
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สมรรถนะทีส่ งู ขึน้ ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ ทีส่ งู ขึน้ มากขึน้ ด้วย แต่ความรู้
ทักษะที่สูงขึ้น อาจส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการเกิดสมรรถนะก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ในการนำ�ความรู้และทักษะเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ส่วนตนที่มีว่าเอื้ออำ�นวยเพียงใด สรุปว่าองค์ประกอบสำ�คัญของสมรรถนะ
มี ๗ ประการ คือ ๑) ความรู้ (Knowledge) ๒) ทักษะ (Skill) ๓) คุณลักษณะ /
เจตคติ (Attribute / Attitude) ๔) การประยุกต์ใช้ (Application) ๕) การกระทำ� /
การปฏิบัติ (Performance) ๖) งานและสถานการณ์ต่าง ๆ (Tasks / Jobs /
Situations) ๗) ผลสำ�เร็จ (Success) ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด (Performance Criteria)
๒. หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum : CBC)
		 ศาสตราจารย์ ดร.ธำ�รง บัวศรี (๒๕๓๕) ได้กล่าวถึงลักษณะสำ�คัญ
ของหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าเป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็ น หลั ก การออกแบบหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด นี้ จ ะมี ก ารกำ � หนดเกณฑ์
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์
ความสามารถจัดทำ�ขึ้นเพื่อประกันว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ จะมีทักษะ
และความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามทีต่ อ้ งการ เป็นหลักสูตรทีไ่ ม่ได้มงุ่ เรือ่ งความรู้
หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนา
ในด้านทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจำ�วัน
และอนาคตของผู้เรียนในอนาคต หลักสูตรนี้มีโครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษา
และในแต่ละระดับชัน้ ทักษะและความสามารถจะถูกกำ�หนดให้มคี วามต่อเนือ่ งกัน
โดยใช้ทักษะและความสามารถที่มีในแต่ละระดับเป็นฐานสำ�หรับเพิ่มพูนทักษะ
และความสามารถในระดับต่อไป
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีลักษณะสำ�คัญดังนี้ ๑) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำ�เป็นต้องใช้ในการดำ�รงชีวิต โดยมี
การกำ�หนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนนำ�ไปใช้เป็น
หลักในการกำ�หนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล ๒) เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำ�คัญกับพฤติกรรม
การกระทำ� การปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียน มิใช่ทกี่ ารรูห้ รือมีความรูเ้ พียงเท่านัน้ แต่ผเู้ รียน
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ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ
ในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน ๓) เป็นหลักสูตรทีใ่ ช้ผลลัพธ์
(สมรรถนะ) นำ�สู่จุดมุง่ หมายการเรียนรู้ มิใช่หลักสูตร (เนื้อหาสาระ) นำ�สู่ผลลัพธ์
(สมรรถนะ) ๔) เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความต้องการของผู้เรียน ครู และสังคม
๓. การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency – Based
Instruction : CBI)
		 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นการเรียนการสอน
ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ
อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัตงิ าน การแก้ปญ
ั หา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์
ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น
		 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบตั ”ิ โดยมีชดุ ของ
เนื้อหาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำ�เป็นต่อการนำ�ไปสู่สมรรถนะ
ที่ต้องการ จึงทำ�ให้สามารถลดเวลาเรียนเนื้อหาจำ�นวนมากที่ไม่จำ�เป็น เอื้อให้
ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่จำ�เป็นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และมีโอกาส
ได้ฝึกฝนการใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ในระดับชำ�นาญหรือเชี่ยวชาญ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้
ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง
จะได้รับการนำ�ไปใช้เพื่อความสำ�เร็จของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนเป็น
การบูรณาการมากขึ้น
		 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั้นผู้เรียนสามารถใช้เวลา
ในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรูไ้ ปตามความถนัดและความสามารถ
ของตน สามารถไปได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันได้ ในส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยให้การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะประสบความสำ�เร็จ
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๔. การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency – Based
Assessment : CBA)
		 การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะเป็นการดำ�เนินการที่มุ่งวัด
สมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ
ไม่ใช้เวลามากกับการสอบวัดตามตัวชีว้ ดั จำ�นวนมาก เป็นการวัดจากพฤติกรรม
การกระทำ� การปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria)
ทีก่ �ำ หนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่องิ กลุม่ และมีหลักฐานการปฏิบตั ิ (Evidence)
ใช้ตรวจสอบได้
		 การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะนี้เน้นการใช้การประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน เช่น การประเมินจากการปฏิบตั ิ (Performance
Assessment) หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment)
รวมถึงการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการประเมินโดยเพื่อน
(Peer Assessment) การวัดและประเมินผลที่ใช้สถานการณ์เป็นฐาน
เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น เช่น อาจเตรียมบริบท
เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สถานการณ์จำ�ลอง หรือสถานการณ์
เสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ ซึง่ สามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน
การประเมินไปตามลำ�ดับขั้นของสมรรถนะที่กำ�หนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับ
การซ่อมเสริมจนกระทัง่ ผ่านจึงจะก้าวไปสูล่ �ำ ดับขัน้ ต่อไป สำ�หรับการรายงานผลนัน้
เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนตามลำ�ดับขั้น
ที่ผู้เรียนทำ�ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และการพัฒนาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการนำ�การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะมาใช้ โดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตร ซึง่ เป็นงานใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เวลาและกระบวนการพัฒนา ตลอดจน
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการอิสระ
เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา จึงได้เเต่งตัง้ คณะทำ�งานวางเเผนจัดกรอบสมรรถนะหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขึน้ เพือ่ จัดทำ�สมรรถนะหลักของผูเ้ รียนเพือ่ เป็นตัวอย่างในการ
ดำ�เนินงานจัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป โดยคณะทำ�งานได้รว่ มกับคณะวิจยั
ดำ�เนินโครงการวิจยั และพัฒนากรอบสมรรถนะของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีหน้าทีใ่ นการ ๑) พัฒนากรอบสมรรถนะหลัก
ของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ซึง่ เป็นผลปลายทาง
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ๒) พัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ๓) พัฒนาแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ๔) ทดลองใช้กรอบสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ และ ๕ ) จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ
เอกสารฉบับนี้นำ�เสนอผลผลิตสำ�คัญ ๒ ส่วน จากโครงการวิจัยดังกล่าว
คือ กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ( ป.๑ – ๓ ) และ แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15

ส่วนที่ ๒

กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกรอบสมรรถนะหลัก
ของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)

ส่วนที่ ๒
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกรอบสมรรถนะหลัก
ของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกรอบสมรรถนะ
หลักของผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ( ป.๑ – ๓ ) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ประกอบด้วย
สมรรถนะสำ�คัญ ๑๐ สมรรถนะ เป็นสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง และ
มีความสอดคล้องกับหลักการสำ�คัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑) ความต้องการของประเทศตามที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนปฏิรปู ประเทศด้านต่าง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ เป็นทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการ
ดำ�รงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต
๓) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๑๐ และพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔) ให้ความสำ�คัญกับความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย เพื่อดำ�รงรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ถาวรสืบไป
๕) สอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และตอบสนองต่อ
ความแตกต่างที่หลากหลายทั้งของผู้เรียน บริบท และภูมิสังคม
๖) สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
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สมรรถนะทั้ง ๑๐ ประการ เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทย
จะต้องได้รบั การพัฒนาในช่วงเวลา ๑๒ ปี ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้สามารถก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงและดำ�รงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑
สมรรถนะทัง้ ๑๐ประการต่อไปนี้ ประกอบด้วยคำ�อธิบาย และรายละเอียด
สมรรถนะทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเเละระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ป. ๑-๓) คณะทำ�งานเเละคณะวิจัยได้พัฒนารายการสมรรถนะย่อยของแต่ละ
สมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น
รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาแนวทางการนำ�สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนได้ ๖ แนวทาง และ
นำ�ไปทดลองใช้ในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ กระบวนการนำ�ไปใช้
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับครูและนักเรียน รวมทัง้ ปัจจัยทีเ่ อือ้ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน ผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว
สามารถนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล รวมทัง้ การพัฒนาครูให้สามารถเพิม่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดสมรรถนะทีต่ อ้ งการในชีวติ ประจำ�วัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน ทักษะ
กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ สมรรถนะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะทั้ง ๔ นี้ เป็นสมรรถนะที่จะช่วยให้เด็ก
และเยาวชนไทย เป็นคนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) คือ มีความรูแ้ ละเครือ่ งมือ
พืน้ ฐานทีจ่ ะใช้ในการแสวงหาความรูแ้ ละเรียนรูต้ ลอดชีวติ ส่วนสมรรถนะทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการจะช่วย
ให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตทีอ่ ยู่ดีมีสุข (Happy Thais) สำ�หรับทักษะการ
คิดขั้นสูงและนวัตกรรม รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล จะช่วย
เพิ่มพูนความสามารถ ความเก่ง ให้เด็กและเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทันโลก
ทำ�ให้เด็กและเยาวชนไทยเก่งขึ้น มีความสามารถสูง (Smart Thais) ส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วย ส่วน ๒ สมรรถนะสุดท้าย
คือ สมรรถนะการทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ� และสมรรถนะ
การเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มเเข็ง/ตืน่ รูท้ มี่ สี �ำ นึกสังคม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็น
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ผูท้ สี่ ามารถทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นผูน้ �ำ ทีด่ แี ละเป็นพลเมืองไทยใส่ใจสังคมและ
มีส�ำ นึกสากล (Active Thai Citizen with Global Mindedness) มีความรับผิดชอบ
มีสว่ นร่วมในกิจการของสังคมและผดุงความเป็นธรรมในสังคม เพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติสุขตลอดไป ดังแผนภาพ
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รายละเอียดของ ๑๐ สมรรถนะหลัก ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) มีดังนี้
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
ฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อสื่อสาร
ข้อมูล ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้
ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษา
และกลวิธกี ารใช้ภาษาทีช่ ว่ ยให้สามารถ
รับสารได้ถกู ต้อง เข้าใจ เปิดกว้างไตร่ตรอง
ประเมินและนำ�ไปใช้ในชีวิต สามารถ
ถ่ายทอดและผลิตผลงานผ่านกระบวนการ
พูดและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำ�นึง
ถึงผู้รับสาร เหมาะสมกับกาลเทศะ เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม รวมทัง้
ใช้ภาษาไทยเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้
เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาไทย
และถ่ า ยทอดสร้ า งผลงานต่ อ ยอด
สร้างสรรค์จากความรู้ ความคิดที่ได้รับ

คำ�อธิบาย
ฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนข้อความ
ความรู้ นิทาน เรื่องราวสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ตนเองและสิ่ ง ใกล้ ตั ว ด้ ว ยภาษา
ทีง่ า่ ย ๆ โดยมีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนในระดับ A1 ตามทีส่ ถาบันภาษาไทย
สิรินธรกำ�หนด สนุกกับการทดลองใช้คำ�
ข้อความต่าง ๆ สนใจเรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับเมืองไทยและวัฒนธรรมไทย
ผ่านการฟังและอ่านข้อความ เรื่องราว
ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ สามารถสร้างผลงาน
โดยใช้ความรูด้ งั กล่าวและมีความภาคภูมใิ จ
ในงานของตน

สมรรถนะ
๑. รับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ
ลึกซึง้ ในผูพ้ ดู และสาระทีร่ บั ฟัง ทัง้ ทีเ่ ป็น
ข้อความ คำ�พูด ท่าทาง สัญลักษณ์และ
กราฟิกต่าง ๆ เข้าใจมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน
ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟังรวมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเกีย่ วกับ
เรื่องที่ฟัง และเลือกนำ�ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ของตนและ
ส่วนรวม

สมรรถนะ
๑. รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำ�เสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างตั้งใจ มีมารยาท เข้าใจและ
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถตั้งคำ�ถาม
ตอบคำ�ถาม แสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็น
ของตนทีม่ ตี อ่ เรือ่ งทีฟ่ งั ยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างจากตน และนำ�ความรู้ที่ได้จาก
การฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

๒. พูดเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ในสถานการณ์ที่หลากหลายอย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำ�นึงถึงลักษณะและ
ความต้องการของผู้ฟัง สามารถพูดได้
กระชับ ถูกต้อง ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ใช้สอื่ และภาษาท่าทางประกอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง และ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการพูดของตน
๓. อ่านสาระในรูปแบบต่าง ๆ ได้
โดยมีวัตถุประสงค์การอ่านที่ชัดเจน
อ่านได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ตรงประเด็น
โดยใช้ ป ระสบการณ์ ความรู้ และ
กลวิธีการอ่านต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์
แปลความ ตีความ และประเมินสาระ
ได้อย่างรู้เท่าทันในเจตนาของผู้เขียน
และนำ�ความคิดความรู้ที่ได้จากการ
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนและ
ส่วนรวม
๔. เขียนโดยมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
ในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ความคิด
ความรู้สึก ในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยใช้กลวิธีการนำ�เสนอที่เหมาะสม
สามารถเขียนสือ่ ความหมายได้ตรงตาม
เจตนา เข้าใจได้ง่าย และถูกต้องตาม
อักขรวิธี ใช้กระบวนการเขียนผลิตงาน
ในทางสร้างสรรค์อย่างรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น

๒. พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจำ�วัน บอกความรู้สึกนึกคิด
ของตนเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือ
บอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดง
ง่าย ๆ ได้ ตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ มีมารยาทในการ
พูดโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้รับฟัง
๓. อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ
ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว โดยมีความสามารถในการอ่าน
ในระดับ A1 ตามที่สถาบันภาษาไทย
สิรินธรกำ�หนด* สามารถตั้งคำ�ถามและ
หาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ
และนำ�ความรูข้ อ้ คิดจากสิง่ ทีอ่ า่ นไปใช้ในชีวติ
๔. เขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ เพื่อบอก
ความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความสามารถในการ
เขียนในระดับ A1 ตามทีส่ ถาบันภาษาไทย
สิรนิ ธรกำ�หนด* สามารถเขียนให้เข้าใจง่าย
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และคำ�นึงถึง
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง
๕. ฟัง ดู หรืออ่านบทอ่าน ข้อความรู้
หรือเรื่องสั้น ๆ ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ เกี่ยวกับ
เมืองไทยและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย
สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ
ซึ่งใช้ประโยชน์จากความรู้ หรือสร้าง
ผลงานง่าย ๆ เช่น ภาพวาด แบบจำ�ลอง
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ดังกล่าว
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

๕. ใช้ภาษาไทยในการศึกษา
๖. ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีความสุข
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจพืน้ ฐานทางสังคม สนุกกับการเรียนรูแ้ ละทดลองใช้ภาษาไทย
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
มีความภาคภูมิ ผูกพันในความเป็นไทย
สามารถกลัน่ กรองและสืบสานสิง่ ดีงาม
ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และพัฒนาให้มี
คุณค่าต่อไป
๖. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยเลือกใช้ค�ำ ศัพท์
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักภาษาและกลวิธตี า่ ง ๆ
ร่วมกับประสบการณ์ชวี ติ ในการนำ�เสนอ
และผลิตผลงาน
*ระดับความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยซึ่งสถาบันภาษาไทย
สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำ�วิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นระดับต่าง ๆ โดยระดับ
A1 เป็นระดับความสามารถที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ป.๑-๓) (ดูข้อมูลในภาคผนวก ก)
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๒. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความ
หมายทางคณิตศาสตร์ และการเชือ่ มโยง
ทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
นำ�ความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ และในสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่หรือการ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ และนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบาย
สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถเชือ่ มโยงทางคณิตศาสตร์ ในระดับ
เนือ้ หาทีเ่ รียน เพือ่ นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ
๑. แก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจำ � วั น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์
ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
เพื่อทำ�ความเข้าใจปัญหา ระบุประเด็น
ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ปั ญ หา วางแผน
แก้ปัญหา โดยหากลวิธีที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหา และดำ�เนินการจนได้
คำ�ตอบที่สมเหตุสมผล
๒. หาข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์
ของสถานการณ์ปญ
ั หา และระบุถงึ ความ
สัมพันธ์ของข้อมูล เพือ่ ยืนยันหรือคัดค้าน
ข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์นั้น ๆ
อย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผล
แบบอุปนัย (Inductive Reasoning)
ในการสร้างแบบรูปและข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive
Reasoning)

สมรรถนะ
๑. แก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจำ � วั น ที่
เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์และคำ�นึงถึงความสมเหตุ
สมผลของคำ�ตอบที่ได้
๒. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน
หาข้อสรุปที่อธิบายความคิดของตนอย่าง
สมเหตุสมผลตามวัย
๓. ใช้ศพั ท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพ
อย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
ในความคิดของตนเอง ได้อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย เนือ้ หา และสถานการณ์
๔. อธิบายความรู้และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองพบในชีวิตจริง
ได้อย่างมีเหตุผลตามวัย ในการตรวจสอบ
ข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนทีน่ า่ เชือ่ ถือ
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

๓. ออกแบบ อธิบาย และนำ�เสนอ
๕. คิดในใจในการบวก ลบ คูณ หาร
ข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยำ�
ตรงกัน เพื่อแสดงความเข้าใจหรือ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ความคิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน
ตนเอง โดยใช้การพูดและเขียน วัตถุ
รูปธรรม รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และตัวแทน รวมทั้งบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาในชีวิต
ประจำ�วันกับภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์
๔. เชือ่ มโยงความรูห้ รือปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ทเี่ รียนมากับความรู้ ปัญหา
หรือสถานการณ์อื่นที่ตนเองพบ ซึ่งอาจ
เป็นการเชือ่ มโยงภายในวิชาคณิตศาสตร์
เชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวติ ประจำ�วัน
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาและการเรียนรู้
แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น
๕. ใช้ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ ในการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และขยายความคิดที่มี
อยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ปรับปรุง
หรือพัฒนาองค์ความรูท้ างคณิตศาสตร์
หรือศาสตร์อื่น ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์
เป็นฐาน
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๓. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and
Scientific Mind)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
เป็นผูม้ จี ติ วิทยาศาสตร์ทมี่ คี วามใฝ่รู้
มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รักในความมีเหตุผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
รับฟังความคิดเห็นและทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้กระบวนการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
สร้างและใช้แบบจำ�ลองทางความคิดและ
แบบจำ�ลอง ๓ มิติ เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เป็น
ผลจากการกระทำ�ของมนุษย์ รวมทั้ง
ใช้การโต้แย้งเพื่อตัดสินใจในประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ผี ลกระทบต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก
สามารถใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงาน
สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำ�วัน ด้วยความตระหนัก
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และโลก

คำ�อธิบาย
สนใจในปรากฏการณ์รอบตัว กล้าพูด
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุและผล
ของปรากฏการณ์นั้น สนุกที่จะหาข้อมูล
สำ�รวจตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้
คำ�ตอบในเรื่องที่อยากรู้
สามารถสร้างแผนภูมิ แผนภาพ แบบ
จำ�ลองอย่างง่ายเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ แล้วใช้หลักเหตุผลสนับสนุน
หรือคัดค้าน ข้อโต้เถียงในประเด็นที่สงสัย
หรือสนใจ และใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมในการศึกษาปัญหา ออกแบบ
สร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างง่าย ซึ่งอาจ
เป็นสิง่ ประดิษฐ์หรือวิธกี ารเพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หา
ในชีวิตประจำ�วัน
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
๑. สามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุ
และผลจากเหตุต้นทางถึงผลปลายทาง
โดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุ
และผลแทรกระหว่างเหตุต้นทางและ
ผลปลายทางอย่างเป็นลำ�ดับและครบถ้วน
เพื่อสรุป/สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการ
กระทำ�ของมนุษย์ดว้ ยการใช้เหตุผลแบบ
อุปนัยแบบนิรนัยและทัง้ อุปนัยและนิรนัย
ประกอบกันอย่างสมเหตุสมผล
๓. สืบสอบความรูท้ างวิทยาศาสตร์
โดยสามารถตัง้ คำ�ถามสำ�คัญ ออกแบบ
และวางแผนการสำ�รวจตรวจสอบข้อมูล
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทีเ่ หมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้ อ มู ล และนำ � เสนอผลการสำ � รวจ
ตรวจสอบ รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสาธารณะ
ซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้รัก
ในความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
๔. ออกแบบและสร้างแบบจำ�ลอง
โดยใช้ความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์
และใช้แบบจำ�ลองเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ที่เป็นผล
จากการกระทำ�ของมนุษย์

สมรรถนะ
๑. สามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชีวิตประจำ�วัน
๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำ�วัน
ด้วยการใช้หลักเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน
๓. ตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำ�วัน คาดคะเน
หาคำ�ตอบและคิดวิธีการหาคำ�ตอบโดย
อาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการ
สำ�รวจตรวจสอบ เก็บข้อมูลและสรุปคำ�ตอบ
๔. สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิ
แบบจำ�ลองอย่างง่าย เพื่ออธิบายความรู้
ความเข้าใจ และความคิดของตน
๕. กล้ า พู ด ให้ ค วามคิ ด สนั บ สนุ น
หรือคัดค้านเกีย่ วกับเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์ที่
เป็นปัญหาถกเถียงกัน สามารถชีแ้ จงเหตุผล
โดยมีหลักฐานประกอบ
๖. นำ�คำ�ตอบที่ได้จากการสืบสอบ
ไปคิดสร้างต้นแบบสิง่ ประดิษฐ์อย่างง่าย ๆ
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๕. โต้แย้งในประเด็นทางวิทยาศาสตร์
โดยการให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น หรื อ
คัดค้าน พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเหตุ ผ ลที่ ดี
น่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ และกล้าพูด กล้าแสดง
ความคิดเห็นบนฐานความรู้ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
๖. วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจำ�วันอย่างเป็นขั้นตอน
โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา
การสืบค้นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ
การสร้างต้นแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ภายใต้ข้อจำ�กัด หรือตามสภาพบริบท
ตลอดจนการทดสอบคุณภาพของต้นแบบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับ
แก้ไขการออกแบบและต้นแบบให้มี
ความเหมาะสม
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๔. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (English for Communication)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะทางภาษา
อังกฤษรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ในการสื่อสารฟังพูดอ่าน
เขียนทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการ
ติดต่อสือ่ สาร สามารถสือ่ สารได้ถกู ต้อง
คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม และสามารถ
แลกเปลีย่ นถ่ายทอดความคิดประสบการณ์
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การเรียน
ภาษา ใช้ภาษาอย่างมัน่ ใจโดยสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตาม
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สภายุโรป (CEFR) ในระดับ B1 หรือตาม
กรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษของประเทศไทย
(FRELE-TH) ซึง่ พัฒนาจากกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสภายุโรป
๒๐๐๑ ได้ในระดับ B1

คำ�อธิบาย
สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะทางภาษา
อังกฤษรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน
ทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร การ
มีปฏิสมั พันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อสือ่ สาร
สามารถสื่อสารได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และสามารถแลกเปลีย่ นถ่ายทอดความคิด
ประสบการณ์และวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ใช้ภาษา
อย่างมั่นใจโดยสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารได้ตามกรอบอ้างอิงความ
สามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)
ในระดับ A1 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษา
อังกฤษของประเทศไทย (FRELE-TH)
ซึ่งพัฒนาจากกรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของสภายุโรป ๒๐๐๑ได้ใน
ระดับ A1

สมรรถนะ
๑. เข้าใจประเด็นสำ�คัญของเรื่อง
ทีฟ่ งั เมือ่ ผู้พูด/คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจน
ในหัวข้อที่คุ้นเคยและพบบ่อยเกี่ยวกับ
การทำ�งาน การไปโรงเรียน กิจกรรม
ยามว่าง เป็นต้น ตัวอย่างของการพูด
ในลักษณะดังกล่าว เช่น การเล่าเรือ่ งสัน้ ๆ
เป็นต้น

สมรรถนะ
๑. รู้ (ฟั ง หรื อ อ่ า นรู้ ค วามหมาย)
คำ�ศัพท์ทพี่ บบ่อย ๆ และสำ�นวนพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ตนเองครอบครัวและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
๒. เข้าใจ (ฟังเข้าใจ) และสามารถ
โต้ตอบกับผู้พูด/คู่สนทนาได้เมื่อคู่สนทนา
ใช้สำ�นวนง่าย ๆ พูดชัดเจนและช้า ๆ และ
คูส่ นทนาอาจพูดสำ�นวนนัน้ ๆ ซํา้ (Repetition)
และพูดซาํ้ โดยใช้ถอ้ ยคำ�ใหม่ (Rephrasing)
เมื่อพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้
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๒. สามารถอ่านงานเขียนที่เป็น
ข้อเท็จจริงและตรงไปตรงมาในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาและความสนใจของ
ตนเองและเข้าใจในระดับที่น่าพอใจ
๓. สามารถใช้ภาษาที่ง่ายและ
หลากหลายเพื่ อ สนทนาในหั ว ข้ อ ที่
คุ้นเคย แสดงความคิดเห็นของตนเอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่
ตนเองคุ้นเคย สนใจ หรือหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำ�วัน
๔. สามารถสร้างงานเขียนง่าย ๆ
ที่มีความคิดเชื่อมโยงกันในประเด็น
ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยในสาขาที่ตนเองสนใจ
โดยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในงานเขียนให้
เป็นลำ�ดับต่อเนื่องกันได้
๕. เข้าใจคำ�และวลีสำ�คัญในบท
สนทนาและติดตามหัวข้อในการสนทนา
ได้
๖. สามารถคาดเดาความหมายของ
คำ�ทีไ่ ม่รคู้ วามหมายจากบริบทและสรุป
ความหมายของประโยคได้หากเกีย่ วข้อง
กับหัวข้อที่คุ้นเคย
๗. สามารถหาวิธถี า่ ยทอดประเด็น
สำ�คัญทีต่ นเองต้องการสือ่ สารในบริบทที่
หลากหลายโดยต้องเป็นเรือ่ งราวทีต่ นเอง
จำ�ได้หรือหาวิธีที่จะถ่ายทอดเรื่องราว

๓. สามารถให้ (พูดหรือเขียน) ข้อมูล
ส่วนตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองโดยใช้คำ�
และวลี ที่ สั้ น และง่ า ยหรื อ ใช้ ป ระโยค
พื้นฐานได้
๔. เข้าใจคำ�ศัพท์วลีประโยคสั้น ๆ
รวมไปถึงคำ�สัง่ ทีใ่ ช้บอ่ ย ๆ ในสถานการณ์
ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดและ
การเขียน
๕. สามารถใช้คำ�ศัพท์วลีสั้น ๆ และ
สำ�นวนที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวในชีวิต
ประจำ�วันเพื่อสื่อสารและบรรยายข้อมูล
ส่วนบุคคล สี ตัวเลขพืน้ ฐาน สิง่ ของพืน้ ฐาน
กิจวัตรประจำ�วัน ฯลฯ
๖. มีคำ�ศัพท์จำ�กัด (สามารถจดจำ�
และใช้ค�ำ ศัพท์ได้ถกู ต้อง) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
คำ�โดด ๆ ระดับพื้นฐานและใช้วลีสั้น ๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วันที่
พบได้ทั่วไป

* หมายเหตุ ได้ใช้สมรรถนะตามกรอบอ้างอิง FRELE-TH เป็นพืน้ ฐาน โดยการวงเล็บ
ขยายคำ�บางคำ�เพื่อความชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ครู
วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น (ดูข้อมูลในภาคผนวก ก)
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๕. ทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และดำ�เนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถบริหารจัดการเรื่อง
ของตนเองได้อย่างสมดุลทัง้ ทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนดี มีวินัย
มีสนุ ทรียภาพ ชืน่ ชมในความงามรอบตัว
มีความมัน่ คงทางอารมณ์มบี คุ ลิกความ
เป็นไทยผสานความเป็นสากล ทะนุบ�ำ รุง
รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และธำ�รง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างและ
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มี
ต่อครอบครัวและสังคม พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญปัญหา
แก้ปญ
ั หา ยอมรับผลทีเ่ กิดขึน้ และฟืน้ คืน
สภาพจากปัญหาได้อย่างรวดเร็วรวมทัง้
สามารถนำ�ตนเองในการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองและพัฒนาชีวิตให้มีความสุข
ความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

คำ�อธิบาย
รู้จักตนเอง พึ่งตนเองและดูแลตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วัน สามารถป้องกันตนเอง
จากภัยต่าง ๆ ควบคุมอารมณ์ของตนได้
และปรับตนให้เล่น เรียน และทำ�กิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ มีสัมมาคารวะ
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และข้อตกลงของครอบครัว และโรงเรียน
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน สามารถ
คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน และ
ลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว และเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมของสังคม

สมรรถนะ
๑. รูจ้ กั ตนเอง พึง่ ตนเอง และกำ�หนด
เป้าหมายชีวิตตามความสามารถและ
ความถนัดของตน วางแผนและดำ�เนิน
ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อไปสู่เป้าหมาย
๒. มีวินัยในการดูแลจัดการตนเอง
ให้มสี ขุ ภาวะทางกายทีด่ อี ย่างสมดุลกับ
สุขภาวะด้านอืน่ ๆ โดยมีสขุ ภาพแข็งแรง

สมรรถนะ
๑. รูจ้ กั ตนเอง บอกสิง่ ทีส่ ามารถทำ�ได้
และสิง่ ทีท่ �ำ ไม่ได้บอกได้วา่ ตนชอบ ไม่ชอบ
อะไร บอกความคิด ความรูส้ กึ ความต้องการ
และปัญหาของตนเองได้
๒. มีวนิ ยั ในการปฏิบตั ติ ามสุขบัญญัติ
ทำ�กิจวัตรประจำ�วันทั้งการกิน เล่น เรียน
ช่วยทำ�งาน พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี
พอเหมาะกับวัย
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กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ทัง้ โรคภัย อุบตั ภิ ยั
ภัยธรรมชาติ ภัยทางเพศ ภัยจากสิง่ เสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งภัยจาก
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
๓. ควบคุมอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
รักษาบุคลิกภาพความเป็นไทยผสาน
กับสากลอย่างกลมกลืน
๔. เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิง่ ดี
ชัว่ ถูกผิด มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม
ยืนหยัดในการทำ�สิ่งที่ถูกต้อง น้อมนำ�
หลักศาสนาที่ตนยึดถือมาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวในการดำ�รงชีวิต
๕. รักษาระเบียบวินัยของสังคม
สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ผูอ้ นื่ รับผิดชอบในบทบาทหน้าทีข่ องตน
ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
๖. มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงาม
ในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ธำ�รงต่อไป
๗. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัว เผชิญปัญหา แก้ปญ
ั หา
ยอมรับผลทีเ่ กิดขึน้ และฟืน้ คืนสภาพจาก
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๘. สร้างแรงจูงใจและนำ�ตนเองใน
การเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งทักษะ
การเรียนรูท้ กั ษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะ
การสืบสอบ ทักษะการสร้างความรูแ้ ละ
นวัตกรรม รวมทั้งทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและชีวิต

๓. ระมัดระวังตนเองจากภัยต่าง ๆ
บอก หรือซักถามครู หรือผู้ใหญ่ในเรื่องที่
ไม่รู้ ไม่แน่ใจ ก่อนตัดสินใจ
๔. ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น
และเรียนกับเพือ่ น ๆ ได้ รูจ้ กั แบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
๕. ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและข้อตกลง
ของครอบครั ว และโรงเรี ย นรวมทั้ ง มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
๖. ละเว้นการกระทำ�ที่ไม่ควรทำ�และ
ตั้งใจทำ�ความดี หรือช่วยคนในครอบครัว
และผู้อื่น
๗. เข้าร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ
นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา รวมทัง้
การชืน่ ชมธรรมชาติรอบตัวและการเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
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๖.ทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
มีเป้าหมายและการวางแผนอาชีพ
ตามความสนใจและความถนัด มีความรู้
และทักษะพื้นฐานสู่อาชีพที่เหมาะสม
มี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี
ในการทำ�งาน มีทักษะในการทำ�งาน
และพัฒนางาน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
สามารถคิดสร้างงาน สร้างนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว หรือ
สังคม

คำ�อธิบาย
รูจ้ กั ตนเอง มีเป้าหมายในการทำ�งาน
และพยายามทำ�งานให้ส�ำ เร็จตามเป้าหมาย
มีทกั ษะและลักษณะนิสยั ทีด่ ใี นการทำ�งาน
มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบ มีทักษะพื้นฐาน
ด้านการเงิน ทัง้ ด้านการใช้จา่ ยและการออม
และสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

สมรรถนะ
๑. วิเคราะห์ตนเอง ค้นหาเป้าหมาย
ของชีวติ เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ และ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด และสติปัญญาและ
ฝึกฝนอาชีพทีส่ นใจอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็น
พืน้ ฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
๒. กำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งาน
ที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำ�ดับความ
สำ�คัญของงานและบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น อดทน
รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย

สมรรถนะ
๑. สามารถตัง้ เป้าหมายในการทำ�งาน
และตั้งใจทำ�งานให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่คิดไว้
๒. ทำ�งานด้วยความเอาใจใส่ มีความ
เพียร อดทน พยายามทำ�งานให้ดที สี่ ดุ ตาม
ความสามารถ
๓. มีทักษะพื้นฐานด้านการเงินรู้จัก
ความหมายและค่าของเงิน การใช้จา่ ยเงิน
การออม รูว้ า่ เงินมาจากการทำ�งานและเงิน
มีจ�ำ กัด สามารถให้ความเห็นในการหาเงิน
ได้อย่างง่าย ๆ
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๔. คิดและปฏิบัติงานใด ๆ โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ทำ�พอประมาณอย่างมีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้และ
คุณธรรม
๕. มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานของ
การเป็นผูป้ ระกอบการทีด่ ี สามารถวางแผน
การลงทุน การผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการด้านทรัพยากร บุคลากร และ
การเงิน
๖. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

๔. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้ ง กิ จ กรรมศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์
การประดิษฐ์ หัตถกรรม การเล่น และ
การผลิตชิ้นงาน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
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๗.ทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and
Innovation) HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
สามารถใช้การคิดเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และการใช้ชวี ติ มีการคิดให้
รอบคอบก่อนที่จะกระทำ�หรือไม่กระทำ�
การใด ๆ บนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ข้อมูล เหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ
มี วิ จ ารณญาณในการคิ ด ตั ด สิ น ใจ
โดยยึดหลักเหตุผล และการพิจารณา
อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านคุณ โทษ
และความเหมาะสมตามหลักกฎหมาย
ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทัง้ ความเชือ่
และบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรม
สามารถแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ โดยมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุทแี่ ท้จริง และหา
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือทางออกทีเ่ หมาะสม
กับบุคคล สถานการณ์ และบริบท รวมทัง้
สามารถริเริม่ ความคิดใหม่ ๆ แปลงความคิด
นั้นให้เป็นรูปธรรม และบริหารจัดการ
จนเกิดผลผลิตเป็นผลงานในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น แนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชีวติ ของตน ผูอ้ นื่ สังคม
ประเทศและโลก

คำ�อธิบาย
วิเคราะห์ข้อมูลหรือเรื่องง่าย ๆ ที่ไม่
ซับซ้อนและคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้
สำ�รวจตนเองแล้วสามารถระบุปญ
ั หาของ
ตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิดหา
สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา แล้วลงมือ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก สามารถ
ติดตามผล ประเมินผลและสรุปผลการ
แก้ปัญหาของตนได้ คิดหรือจินตนาการ
ความคิดแปลกใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การเล่น การประดิษฐ์ การทำ�ของเล่น ของใช้
การเล่านิทาน การวาดภาพ การแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
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สมรรถนะ
๑. คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมี
ข้อมูลเกีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ อย่างเพียงพอ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความ
เข้าใจและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ
๒. ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ บนฐานของข้อมูล เหตุผล
หลักฐานรวมทัง้ การพิจารณาอย่างรอบด้าน
ทัง้ ในด้านคุณ โทษ และความเหมาะสม
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม
ค่านิยม
๓. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และผู้อื่นได้ มีมุมมองต่อปัญหาในทาง
บวก กล้าเผชิญปัญหา และคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ปญ
ั หา
และหาสาเหตุทแี่ ท้จริง วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ทีห่ ลากหลายและแปลกใหม่ เลือกวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แล้ววางแผนดำ�เนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
๔. ลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ มีการดำ�เนินการตามแผน
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ
ประเมินผล

สมรรถนะ
๑. ฟัง/อ่านข้อมูลเรือ่ งราวสัน้ ๆ ง่าย ๆ
ทีไ่ ม่มคี วามสลับซับซ้อนแล้วสามารถสรุป
ความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้
๒. ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันของตน
และบอกได้วา่ การตัดสินใจของตนมีความ
เหมาะสมอย่างไร
๓. บอกปัญหาของตนเอง และปัญหา
ที่มีกับเพื่อน เลือกปัญหาที่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง คิดหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข
รวมถึงคิดหาวิธีการแปลกใหม่ แล้วเลือก
วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนำ�มาใช้แก้ปัญหา
๔. ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับเพือ่ นในการแก้ปญ
ั หา โดยใช้
วิธีการที่ เ ลื อ กไว้ แ ล้ ว ติ ด ตามผลและ
ประเมินผลการแก้ปัญหา
๕. สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย
คิดยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิดริเริ่ม
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
๖. จินตนาการเรื่องราว ความคิด
แปลกใหม่จากสิ่งรอบตัว และแสดงออก
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การเล่ น
การวาดภาพ การเล่านิทาน การพูด อธิบาย
การประดิษฐ์ การสร้าง การทำ�ของเล่น
ของใช้ และการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

๕. มีความยืดหยุ่นทางความคิด
สามารถมอง/คิ ด และให้ ค วามเห็ น
ในเรื่องต่าง ๆ ได้หลากหลายแง่มุม
หลายมิติ หลายวิธี ยินดีรบั ฟังความคิดเห็น
ทีแ่ ตกต่าง สามารถประสานหรือสังเคราะห์
ความคิดที่แตกต่าง และริเริ่มความคิด
ใหม่ ๆ
๖. คิดริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ ซึง่ อาจเป็นการ
ปรับหรือประยุกต์จากของเดิม หรือ
ต่อยอดจากสิ่งเดิม หรือริเริ่มความคิด
แปลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดย
สามารถอธิบายความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ
และทำ�ให้ความคิดนัน้ เกิดผลเป็นรูปธรรม
เป็นแนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
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๘. การรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั (Media, Information and Digital
Literacy : MIDL)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
เข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ
ประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือของสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เลือก
รับและใช้ประโยชน์ รวมทัง้ สร้างสรรค์สอื่
ข่าวสาร และสือ่ สารอย่างเป็นผูร้ เู้ ท่าทัน
ตนเอง โดยคำ�ถึงผลกระทบต่อผูอ้ นื่ และ
สังคมโดยรวม รวมทัง้ สามารถใช้ประโยชน์
จากสือ่ สารสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม
โดยคำ�นึงถึงคุณ โทษ และผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อผู้อื่นและสังคม

คำ�อธิบาย
รู้จักและใช้สื่อสารสนเทศ เข้าใจ
ความต้องการของตนเองเมื่อต้องเรียนรู้
หรือใช้ประโยชน์ เข้าใจวิธกี ารเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์
จากสือ่ ประเมินความน่าเชือ่ ถือและคุณค่า
เห็นประโยชน์และโทษของสื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสืบค้น
อ่าน สร้างสื่อและข่าวสารอย่างง่าย และ
เลือกส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

สมรรถนะ
๑. เข้าถึงแหล่งสือ่ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อใช้
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ
อย่างเข้าใจ และเลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
๒. เข้าใจความรูส้ กึ และความต้องการ
ของตนเองเมือ่ ใช้สอื่ สารสนเทศ ทัง้ การ
เข้าถึง ส่งต่อ และกระจายข้อมูลข่าวสาร
โดยรับผิดชอบผลกระทบทั้งต่อตนเอง
ผู้อื่นและสังคม

สมรรถนะ
๑. รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้น และ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างเหมาะสม
กับวัย
๒. ใช้สอื่ และจัดการเวลาในการใช้สอื่
อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๓. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเชื่อ
หรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม
สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยรู้ว่าสื่อมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

๓. วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในจุดประสงค์ของการสือ่ สาร กระบวนการ
สร้าง และบทบาทของสื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แบบต่าง ๆ อย่างเป็น
ผู้รู้เท่าทันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
๔. ประยุกต์ใช้ความฉลาดรูด้ า้ นดิจทิ ลั
ประกอบด้วยการจัดการเวลา การรักษา
ข้อมูลส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง และการตั้งรับภัยคุกคาม
ทางโลกออนไลน์ เมื่อต้องสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์ต่าง ๆ
๕. ใช้ความรู้และความเข้าใจด้าน
สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม ทั้งเพื่อ
การเรียนรู้ การใช้ชวี ติ และความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ๆ ในโลกความจริงและ
โลกเสมือน

๔. เลือกสาระทีม่ ปี ระโยชน์ทไ่ี ด้จากสือ่
สารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว
๕. เลื อ กสรรข้ อ มู ล และสร้ า งสื่ อ
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสื่อสาร
โดยคำ�นึงถึงผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่
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๙. การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผูน้ �ำ (Collaboration Teamwork
and Leadership)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
มีทักษะในการทำ�งานกลุ่ม ทำ�งาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม
ทำ�งานแบบร่วมมือรวมพลัง โดยการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ขจัดปัญหา แบ่งปัน
แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละความคิ ด
เห็นคุณค่าของการทำ�งานร่วมกันและ
ปฏิบัติตามบทบาทเพื่อการทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนด มีความเป็น
ผู้นำ�และใช้ภาวะผู้นำ�อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาและ
นำ�กลุม่ ให้ไปสูเ่ ป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง นำ�จุดเด่นของ
สมาชิกมาใช้เพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ร่วมกัน ปฏิบตั ติ นในฐานะสมาชิกกลุม่ ทีด่ ี
ทำ�งานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ เปิดใจ
รับฟัง และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
สามารถประสานความคิดและใช้สนั ติวธิ ี
ในการจั ด การปั ญ หาความขั ด แย้ ง
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิก

คำ�อธิบาย
มีทักษะในการทำ�งานกลุ่ม เป็นผู้นำ�
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม กำ�หนดวิธีการ
ทำ�งานที่จะช่วยให้งานสำ�เร็จ มีมารยาท
ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ให้ความร่วมมือในการทำ�งาน รับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยกลุ่มในการแก้
ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
๑. มีทักษะการเป็นผู้นำ� การเป็น
สมาชิกกลุ่ม และกระบวนการทำ�งาน
กลุ่ม/กระบวนการทำ�งานเป็นทีมที่ดี
มีประสิทธิภาพ
๒. แลกเปลีย่ นความรู้ แบ่งปันความคิด
ด้วยความเต็มใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้กลุม่ บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
ร่วมกัน
๓. รับฟัง ยอมรับ และเคารพความคิด
เห็นมุมมองทีแ่ ตกต่างของผูอ้ นื่ อย่างจริงใจ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
อย่างแท้จริง
๔. ร่ ว มทำ � งานกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ต น
ในฐานะสมาชิกกลุ่มที่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
อย่างใส่ใจ และให้ความไว้วางใจกัน
และกัน เพื่อให้เกิดความสำ�เร็จในการ
ทำ�งาน และความสัมพันธ์ที่ดี
๕. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้
พัฒนาตนเองและใช้ความสามารถของ
แต่ละคนเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จร่วมกัน
๖. ปรับตัว พร้อมประสานความคิด
ที่มีความแตกต่าง พร้อมใช้สันติวิธี
ในการจั ด การปั ญ หาความขั ด แย้ ง
เพือ่ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก
กับสมาชิก

สมรรถนะ
๑. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ กลุม่ และสมาชิก
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำ�งานหรือวิธี
การทำ�งานที่ดีและเหมาะสม
๒. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ สนับสนุน
หรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล
๓. ร่วมทำ�งานกลุม่ กับเพือ่ น ให้ความ
ร่วมมือในการทำ�งาน รับผิดชอบต่อบทบาท
และหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ใส่ใจในการ
ทำ�งาน พยายามทำ�งานให้ดีที่สุด และ
ช่วยเหลือเพื่อน
๔. เมื่อการทำ�งานกลุ่มเกิดมีปัญหา
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี
๕. ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม
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๑๐. การเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มเเข็ง/ตืน่ รูท้ ม่ี สี �ำ นึกสากล (Active Citizen with
Global Mindedness)
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

คำ�อธิบาย
ปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองทีม่ คี วาม
รับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพ
กฎ กติกา ข้อตกลง และกฎหมาย
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่มี
ส่วนร่วมด้วยการเรียนรู้เพื่อให้ตนเอง
มีความรูพ้ นื้ ฐานด้านการเมืองการปกครอง
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างพึ่งพาอาศัยกัน
ประยุกต์ใช้ความรูด้ ว้ ยการทำ�งานจิตอาสา
รับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
ปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองทีม่ งุ่ เน้น
ความเป็นธรรมของสังคม เคารพศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักการ
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลาย มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับต่าง ๆ แก้ไขความขัดแย้งอย่าง
สันติวิธี มีส่วนร่วมในการสร้างการ
เปลีย่ นแปลง ให้เกิดความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ
และโลก ทัง้ ในความเป็นจริงและโลกดิจทิ ลั
เพื่อให้เกิดสันติภาพและความยั่งยืน

คำ�อธิบาย
ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา
ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ รักษาสมบัติ
ส่วนรวม ภูมิใจในความเป็นชาติ อธิบาย
ความคิดและการตัดสินใจของตนเองอย่างมี
เหตุผล มีความสัมพันธ์อนั ดีในการอยูร่ ว่ มกัน
กับผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายและ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมส่วนรวมได้เหมาะสม
กับวัย
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)

สมรรถนะ
๑. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงและกฎหมาย
รวมทั้งแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
และประเพณี
๓. ให้เกียรติผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ
เอือ้ อาทร ช่วยเหลือผูอ้ นื่ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสงบสุข
๔. ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำ�งาน
สาธารณะและจิตอาสา
๕. ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์
บ้านเมือง และปัญหาของชุมชน สังคม
และโลก มีสว่ นร่วมทางตรงหรือทางอ้อม
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และแก้ไข
ปัญหา
๖. มีการตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง
มีทกั ษะในการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการให้ความ
ร่วมมือ และการแสดงออกซึ่งความ
สามารถทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันท่ามกลางความ
หลากหลาย

สมรรถนะ
๑. ปฏิบัติตนด้วยความเข้าใจและ
ให้ความเคารพต่อสัญลักษณ์แทนความเป็น
สถาบันหลักของชาติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ร่วมกันของผู้คน
๒. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบต่อครอบครัว ชัน้ เรียน โรงเรียน
และชุมชนอย่างเหมาะสม
๓. อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รักษา
สิทธิของตนเอง โดยเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
๔. อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างพึง่ พาอาศัยกัน
ทัง้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นชัน้ เรียน โรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน ด้วยความเข้าใจในความแตกต่าง
ด้านอายุ เพศ ความถนัด ฐานะ และ
บทบาทหน้าที่
๕. ร่วมกับผูอ้ นื่ แสวงหาทางออกอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล เมือ่ เผชิญกับปัญหา ความ
ขัดแย้ง หรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
๖. เข้าใจเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
และใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวังไม่กอ่
ให้เกิดความเสียหาย และถนอมรักษาให้ผอู้ น่ื
ได้ใช้
๗. ปฏิ บั ติ ต นต่ อ ผู้ อ่ื น ทั้ ง ในระดั บ
ครอบครัว และโรงเรียน โดยคำ�นึงถึงผลดี
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น
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๗. มีทกั ษะการตีความ การติดตาม
ข่าวสาร เหตุการณ์บา้ นเมือง และความ
เคลื่อนไหวเชิงการเมือง การตีความ
นโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง
และการวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
รวมถึงผลประโยชน์และระบบคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกัน
๘. มีส่วนร่วมกับกลุ่ม หน่วยงาน
หรือองค์กรเพื่อกิจการสาธารณะ เป็น
อาสาสมัครในประเด็นทางสังคมที่
หลากหลาย สามารถทำ�งานกับชุมชน
และภาคประชาสังคมระดับต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
กับความรู้ความสามารถของตนเอง
๙. มีทกั ษะการจัดการการเปลีย่ นแปลง
และประยุกต์ใช้เพือ่ ลดหรือขจัดข้อขัดแย้ง
และการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การประนีประนอม

๘. มีส่วนร่วมในการกำ�หนดกติกา
ปฏิบตั ติ ามกติกาในห้องเรียน และโรงเรียน
ติดตาม ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
๙. มีสว่ นร่วมในกิจกรรมจิตอาสาหรือ
แก้ไขปัญหาส่วนรวมที่เหมาะสมตามวัย
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ส่วนที่ ๓

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน

ส่วนที่ ๓
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เป็นการเรียนการสอน
ทีม่ จี ดุ ประสงค์การเรียนรูฐ้ านสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุง่ เน้น
การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบตั งิ าน การแก้ปญ
ั หา
และการใช้ชวี ติ เป็นการเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มโยงกับชีวติ จริง เรียนรู้
เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียน
เพือ่ ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพือ่ รูเ้ ท่านัน้
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบัติ”
โดยมีชดุ ของเนือ้ หาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะทีจ่ �ำ เป็น
ต่อการนำ�ไปสูส่ มรรถนะทีต่ อ้ งการ จึงทำ�ให้สามารถลดเวลาเรียนเนือ้ หา
จำ�นวนมากทีไ่ ม่จ�ำ เป็น เอือ้ ให้ผเู้ รียนมีเวลาในการเรียนรูเ้ นือ้ หาทีจ่ �ำ เป็น
ในระดับทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ และมีโอกาสได้ฝกึ ฝนการใช้ความรูใ้ นสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะในระดับชำ�นาญหรือเชีย่ วชาญ  
เป็นการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการความรูข้ า้ มศาสตร์ ความรู้
ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง จะได้
นำ�ไปใช้เพื่อความสำ�เร็จของการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน
เป็นการบูรณาการมากขึน้
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนัน้ ผูเ้ รียนสามารถใช้เวลา
ในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรูต้ ามความถนัดและ
ความสามารถของตน สามารถไปได้เร็ว – ช้าแตกต่างกันได้   ในส่วน
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่ผเู้ รียนเพือ่ การปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัย
สำ�คัญทีช่ ว่ ยให้เกิดการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะประสบความสำ�เร็จ
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สาระข้างต้นกล่าวถึงลักษณะสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะต่าง ๆ สำ�หรับเนือ้ หา
ในส่วน ๓ นี้ เสนอแนวทาง และตัวอย่างหลากหลายของการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ๑๐ สมรรถนะ
ในการนำ�กรอบสมรรถนะหลักทั้ง ๑๐ สมรรถนะ สู่การพัฒนาผู้เรียนนั้น
มีหลักการสำ�คัญ ดังนี้
๑. สมรรถนะหลักทุกด้านสามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้หลายลักษณะ ทัง้ พัฒนา
ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันหรือกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรในโรงเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
๒. สมรรถนะหลักทุกด้านสามารถพัฒนาผู้เรียนผ่านเนื้อหาสาระต่าง ๆ
ในทุกกลุม่ สาระ และอาจจะเกีย่ วข้องกับเนือ้ หาสาระต่าง ๆ (Subjects / Disciplines/
Areas) ได้ ไม่เท่ากัน นอกจากนีย้ งั พัฒนาผ่านสาระทีเ่ ป็นเรือ่ งราวเหตุการณ์และ
ประเด็นสำ�คัญในปัจจุบนั (Current Issues) บริบท (Context) รวมทัง้ ประสบการณ์
และกิจกรรม (Experiences & Activities)
๓. ในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนอาจจะผสานและบูรณาการ
หลาย ๆ สมรรถนะทัง้ ทีเ่ ป็นสมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลักนัน้ หรือสมรรถนะย่อย
ในสมรรถนะหลักอื่น ๆ
๔. ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะใด ๆ นั้น
ผู้สอนต้องวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ดังนี้
		 ๔.๑ ความรู้ที่จำ�เป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจาก
เนื้อหาสาระ มโนทัศน์ของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
		 ๔.๒ ทักษะที่จำ�เป็นต่อการเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ซึ่งเลือกมาจาก
ทั้งทักษะสำ�คัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และทักษะที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ของสมรรถนะ
		 ๔.๓ เจตคติ คุณลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ฯลฯ ที่จำ�เป็นต่อการเกิด
สมรรถนะ
		 ๔.๔ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะนำ�สมรรถนะทีต่ อ้ งการไปใช้ หลังจากนัน้
จึงนำ�สมรรถนะมาแตกเป็นสมรรถนะย่อยตามระดับการเรียนรู้เพื่อออกแบบ
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes / Specific Competencies) และออกแบบ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experiences) ทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละ
เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ และสามารถนำ�ความรู้ทักษะ เจตคติ/
คุณลักษณะ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
สมรรถนะที่กำ�หนดขึ้นข้างต้นมีลักษณะเป็นสมรรถนะหลัก (Core
Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่มีความสำ�คัญเนื่องจากเป็นสมรรถนะ
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับผูเ้ รียนทุกคนเพือ่ ใช้ในการเรียนรู้ การทำ�งาน และการใช้ชวี ติ อย่างมี
คุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก และเป็นฐานของสมรรถนะ
(ระดับทีส่ งู กว่า) เฉพาะงาน หรือสมรรถนะวิชาชีพ หรือสมรรถนะองค์กรในอนาคต
ของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะสำ�คัญร่วมที่สามารถพัฒนา
ข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ หรือนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ ในส่วนนี้จึงตัวอย่างข้อมูลความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ดังนี้

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

51

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้ ภ าษาไทยในการรั บ ข้ อ มู ล ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล
ด้านภาษาไทย
แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์
เพื่อการสื่อสาร
◊ ใช้รูปแบบ และหลักการทางภาษาที่เหมาะสมกับ
(Thai Language
บริบทผู้ฟัง และใช้เพือ่ บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ
for Communication) ◊ ใช้เทคนิคในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การถ่ายทอดข้อความได้ผลดียิ่งขึ้น
◊ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เพื่อแสดงออกถึงความ
เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และการให้เกียรติ
◊ ใช้หลักภาษาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ วรรณกรรมในชีวติ
ประจำ�วันอย่างภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ เรียนรู้ สัญลักษณ์ และรูปแบบคณิตศาสตร์ผ่าน
การอ่าน และการเขียนโดยใช้ภาษาไทยแลกเปลี่ยน
ความคิด หรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ และรูปแบบคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาไทย

๓) สมรรถนะหลัก
◊ สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาไทย
ด้านการสืบสอบ
ที่สนับสนุนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางวิทยาศาสตร์
◊ ใช้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็นถกเถียง
และจิตวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การอภิปรายและการโต้วาที
(Scientific Inquiry ◊ สร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการ
and Scientific Mind สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความงดงามของภาษา
เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)
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◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำ�สำ�คัญ หรือนิยามศัพท์
เกีย่ วกับภาษาไทย ความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย
ความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทยเป็นข้อความหรือ
บทอ่านสั้น ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย
และวัฒนธรรมไทย
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ เกีย่ วกับความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

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

◊ เรียนรู้การจัดการชีวิต การพึ่งพาและพัฒนาตนเอง
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
◊ ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการชีวติ การพึง่ พาและพัฒนาตนเองทีส่ มดุลผ่าน
การพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ
◊ รับรู้ ชื่นชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย

๖) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรู้การจัดการชีวิต การพึ่งพาและพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะอาชีพ
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
และการเป็น
◊ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เกี่ ย วกั บ
ผูป้ ระกอบการ
การจัดการชีวติ การพึง่ พาและพัฒนาตนเองทีส่ มดุล
(Career Skills
ผ่านการพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ
and Entrepreneurship) ◊ รับรู้ ชื่นชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
๗) สมรรถนะหลัก
◊ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บนฐานของ
ด้านทักษะการคิด
ข้อมูลเหตุผลและหลักฐานอย่างรอบด้านและเหมาะสม
ขั้นสูงและนวัตกรรม
ตามบริบทเชิงวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษาไทย
(Higher- Order Thinking เพือ่ การสือ่ สารทัง้ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
Skills and Innovation : ◊ ระบุปัญหาต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
HOTS Critical
หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หา และเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
Thinking, Problem
ที่สุดโดยใช้ภาษาไทย
Solving,Creative
Thinking
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ อธิบายกระบวนการแก้ปญ
ั หาทีต่ นเองได้ลงมือปฏิบตั ิ
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยใช้ภาษาไทย
◊ ปรับความคิดของตนเองให้มคี วามยืดหยุน่ สามารถมอง/
คิด และให้ความเห็นในเรือ่ งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
แง่มุมด้วยการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
◊ พัฒนาความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และสื่อสารด้วยรูป
แบบแตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้สื่อ สารสนเทศที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันในการ
ด้านการรู้เท่าทัน
พัฒนาทักษะการฟัง และการอ่าน
สือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ◊ เรียนรู้รูปแบบการใช้ภาษาของสื่อและกลวิธีการใช้
(Media, Information ภาษาในสื่อและตีความจุดประสงค์และรูปแบบการ
and Digital Literacy: สื่อสารของโฆษณา ละคร และข่าว
MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรู้การจัดการชีวิต การพึ่งพาและพัฒนาตนเอง
ด้านการทำ�งาน
ผ่านการฟัง และอ่านจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
แบบรวมพลัง เป็นทีม ◊ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เกี่ ย วกั บ
และมีภาวะผู้นำ�
การจัดการชีวิตการพึ่งพาและพัฒนาตนเองที่สมดุล
(Collaboration
ผ่านการพูด และการเขียนในลักษณะต่าง ๆ
Teamwork and
◊ รับรู้ ชื่นชมเห็นคุณค่าในความงดงามของภาษาและ
Leadership)
วัฒนธรรมไทย
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ ศึกษาและเรียนรู้วงคำ�ศัพท์และรูปแบบภาษา
ด้านการเป็น
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย
พลเมืองทีเ่ ข้มเเข็ง/ตืน่ รู้ ◊ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
ที่มีสำ�นึกสากล
อย่างปรองดอง สมานฉันท์ ยุติความขัดแย้ง
(Active Citizen with ◊ อ่ า นวรรณกรรมประจำ � ชาติ และวรรณกรรม
Global Mindedness) เปรียบเทียบทั้งในระดับภูมิภาค อาเซียน และโลก
เพือ่ สร้างความเข้าใจในการอยูร่ ว่ มกันอย่างปรองดอง
สมานฉันท์เเละสันติ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำ�ทัว่ ไป
เพื่อการสื่อสาร
ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
(Thai Language for ◊ ใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิดและแบบแผน
Communication)
ทางคณิตศาสตร์
◊ พูดอภิปราย แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร์
◊ ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคณิตศาสตร์
◊ ใช้แบบจำ�ลองภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อ-ความหมาย และการนำ�เสนอ
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้
มาของกฎเกณฑ์นนั้ โดยใช้วธิ กี ารให้เหตุผลเชิงอุปนัย
◊ ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพื่อตรวจสอบ
ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์
◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป
◊ อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ
รูปภาพจากสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ตอบปัญหาในชีวติ ประจำ�วัน
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี
๓) สมรรถนะหลัก
◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
ด้านการสืบสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา และการได้
ทางวิทยาศาสตร์
มาของกฎเกณฑ์นนั้ โดยใช้วธิ กี ารให้เหตุผลเชิงอุปนัย
และจิตวิทยาศาสตร์ ◊ ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพื่อตรวจสอบ
(Scientific Inquiry ข้อโต้แย้งในวิชาคณิตศาสตร์
and Scientific Mind ◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ
รูปภาพจากสือ่ ต่างๆ เพือ่ ตอบปัญหาในชีวติ ประจำ�วัน
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี

๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำ�สำ�คัญ หรือนิยามคำ�ศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และคำ�ทั่วไปที่มีความหมายเฉพาะ
ในบริบททางคณิตศาสตร์
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำ�เนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
◊ ใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำ�ทัว่ ไป
ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์เป็น
ข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพือ่ การศึกษาความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำ�ทัว่ ไป
ที่มีความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน
และจดบันทึกย่อ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์แนวคิด
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคำ�ทั่วไปที่มี
ความหมายเฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

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

◊ แก้ปัญหาชีวิต การจัดการและดำ�เนินชีวิตให้พอดี
มีความสมดุลทุกด้านโดยใช้ความรูแ้ ละกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
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๖) สมรรถนะหลัก
◊ พัฒนาทักษะทำ�งาน การประกอบอาชีพ และ
ด้านทักษะอาชีพและ
การประกอบการโดยเฉพาะการปฏิบตั งิ าน การบริหาร
การเป็นผูป้ ระกอบการ จัดการ และการจัดการด้านการเงิน โดยใช้ความรูแ้ ละ
(Career Skills and
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Entrepreneurship)
๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์วพิ ากษ์และประเมินข้อมูลทางคณิตศาสตร์
ด้านทักษะการคิด
โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจำ�นวนให้เหตุผลตลอดจน
ขั้นสูงและนวัตกรรม
สื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมี
(Higher-Order
ความเข้าใจและให้ความเห็น
Thinking Skills and ◊ ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บนฐานของการ
Innovation: HOTS เชือ่ มโยงความรูต้ า่ ง ๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน
Critical Thinking, ◊ ระบุปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่พบในชีวิตประจำ�วัน
Problem Solving, วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง
Creative Thinking)
คณิตศาสตร์รวมถึงหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลาย
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
◊ ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือความรู้
เกีย่ วกับสถิตแิ ละความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจ
ลงมือแก้ปัญหาในขั้นตอนต่าง ๆ
◊ ฝึกฝนให้มีความยืดหยุ่นทางความคิด มองและให้
ความเห็นในปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ที่หลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะการ
พิจารณาปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
◊ คิดริเริม่ วิธกี ารแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ
สือ่ สารและนำ�เสนอการสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำ�เสนอความคิดนั้น
อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๘) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้สื่อ สารสนเทศ ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วันในการ
ด้านการรู้เท่าทัน
เรียนรูก้ ารนำ�เสนอข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ รูปแบบทาง
สือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั
คณิตศาสตร์ ที่สามารถสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกัน
(Media, Information ◊ ใช้หลักการความน่าจะเป็นเพือ่ หาวิธกี ารออกแบบรหัส
and Digital Literacy: ความลับสำ�หรับเข้าไปในโลกดิจทิ ลั เพือ่ รักษาข้อมูล
MIDL)
ส่วนตัว
๙) สมรรถนะหลัก
◊ ปฏิบตั งิ านร่วมกันแบบรวมพลังเพือ่ เรียนรูแ้ ละพัฒนา
ด้านการทำ�งาน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำ�กระบวนการ
แบบรวมพลัง เป็นทีม
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการทำ�งานร่วมกัน
และมีภาวะผู้นำ�
(Collaboration,
Teamwork and
Leadership)
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์และรูปแบบคณิตศาสตร์
ด้านการเป็น
ได้แก่ กราฟแผนผังเพือ่ เป็นฐานข้อมูล และใช้ในการ
พลเมืองทีเ่ ข้มเเข็ง/ตืน่ รู้ สื่อสารความคิดรณรงค์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่มีสำ�นึกสากล
เกีย่ วกับการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ เเละกฎหมาย
(Active Citizen with
Global Mindedness)
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๑) สมรรถนะหลัก
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ด้านภาษาไทย
มโนทัศน์ แนวคิด หลักการ และกระบวนการทาง
เพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์
(Thai Language
◊ ใช้ภาษาสัญลักษณ์เพื่อนำ�เสนอและแลกเปลี่ยน
for Communication) แบ่งปันความคิดที่เกี่ยวกับความรู้ แนวคิด หลัก
การ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
กระบวนการประดิษฐ์คิดค้น
◊ ใช้แบบจำ�ลอง เช่น ประโยค ภาพ สัญลักษณ์
เพือ่ การอธิบายความรู้ แนวคิด หลักการ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรม
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ สร้างกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการคณิตศาสตร์ วิธแี ก้ปญ
ั หา และการได้มา
ของกฎเกณฑ์นั้นโดยใช้วิธีการให้เหตุผลเชิงอุปนัย
◊ ให้เหตุผลเชิงนิรนัยหรือตรรกศาสตร์เพื่อตรวจสอบ
ข้อโต้แย้งในวิชาวิทยาศาสตร์
◊ สืบค้นผลกระทบของสมมติฐานในกระบวนการ
คณิตศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา หรือการสรุป
◊ อธิบาย เปรียบเทียบ แปลความหมายของแผนภูมิ
รูปภาพจากสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ตอบปัญหาในชีวติ ประจำ�วัน
ของตน ออกแบบแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางโดยใช้
เทคโนโลยี

๓) สมรรถนะหลัก
◊ ตั้งคำ�ถามสำ�คัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา วางแผน
ด้านการสืบสอบ
การสำ�รวจตรวจสอบตามความคิดของตัวเองและของกลุม่
ทางวิทยาศาสตร์
เลือกและใช้วสั ดุอปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือในการสำ�รวจ
และจิตวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูล นำ�เสนอผลการจัดกระทำ�
(Scientific Inquiry
ข้อมูล อธิบายผลการสำ�รวจตรวจสอบด้วยหลักฐาน
and Scientific Mind) เชิงประจักษ์และสรุปคำ�อธิบายด้วยแผนภาพประกอบ
ข้อความ
◊ เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม เรื่องราวในธรรมชาติ
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
เรือ่ งราวทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากการกระทำ�ของมนุษย์
รวมทัง้ เทคโนโลยี ในสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน โดยมีหลักฐานสนับสนุนได้อย่างสมเหตุ
สมผล
◊ ออกแบบและสร้างแบบจำ�ลองอย่างง่ายด้วยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช้แบบจำ�ลอง
เพื่ออธิบายเรื่องราวในธรรมชาติ
◊ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านด้วยหลัก
ฐานเชิงประจักษ์อย่างมีเหตุผล ตรวจสอบหลักฐาน
ต่าง ๆ จากแหล่งที่มาให้เป็นที่เชื่อถือ
◊ ระบุปัญหาและบริบทของปัญหา ออกแบบต้นแบบ
สิง่ ประดิษฐ์ ด้วยการวาดภาพ และสร้างต้นแบบของ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ ลือกไว้ ระบุวสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ หมาะสม
ทีจ่ ะนำ�มาสร้างต้นแบบ และดำ�เนินการทดสอบต้นแบบ
ปรับปรุง ออกแบบซํ้าเพื่อให้ต้นแบบที่เหมาะสม
ที่สุด พร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ และอธิบายผล
อย่างใช้เหตุผล

๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)
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◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับความรู้ มโนทัศน์ แนวคิด หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
◊ ใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับความรู้ มโนทัศน์
แนวคิด หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้ มโนทัศน์ แนวคิด
หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรือการอ่าน
และจดบันทึกย่อ ๆ เกีย่ วกับความรู้ มโนทัศน์ แนวคิด
หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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๕) สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน
(Life Skills and
Personal Growth)

◊ พัฒนาทักษะชีวติ การสร้างความสมดุลของชีวติ และ
สร้างสุขภาวะโดยใช้องค์ความรู้ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
◊ เรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและดำ�เนินชีวิต
ให้พอดี มีความสมดุลด้วยหลักเหตุผลกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖) สมรรถนะหลัก
◊ พัฒนาทักษะทำ�งาน การประกอบอาชีพ และการ
ด้านทักษะอาชีพและ
ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ กระบวนการทาง
การเป็นผูป้ ระกอบการ วิทยาศาสตร์ และหลักเหตุผล
(Career Skills and ◊ สร้างนวัตกรรมและกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์
Entrepreneurship)
เชิงสร้างสรรค์ในการประกอบการโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการใช้เทคโนโลยี
๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์วิพากษ์ประเมินข้อมูลและเหตุผลด้วยการ
ด้านทักษะการคิดขัน้ สูง สืบเสาะหาความรู้ที่หลากหลาย
และนวัตกรรม
◊ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บนฐานข้อมูลเหตุผลหลักฐาน
(Higher-Order
อย่างรอบด้าน และเหมาะสมกับบริบทผ่านการสืบสอบ
Thinking Skills and
หาความรูท้ หี่ ลากหลายผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Innovation : HOTS ◊ ระบุปญ
ั หา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างเป็นเหตุ
Critical Thinking,
เป็นผลผ่านการสืบสอบความรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ นำ�
Problem Solving, ไปสู่การหาวิธีการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทาง
Creative Thinking)
วิทยาศาสตร์และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
เหมาะสมที่สุด
◊ ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ
◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มอง และให้ความเห็น
ในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายแง่มมุ ผ่านการ
สืบสอบหาความรูท้ หี่ ลากหลายและผ่านการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
◊ คิดริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ ทีแ่ ตกต่างจากเดิมด้วยการใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอธิบายความคิด
ที่เป็นสิ่งใหม่และขยายผลต่อยอดความคิดนั้นให้
เป็นรูปธรรม
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๘) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้เครื่องมือ โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันช่วยในการ
ด้านการรู้เท่าทัน
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สื่อ สารสนเทศ และ
และการสร้างนวัตกรรม
ดิจิทัล (Media,
Information and Digital
Literacy : MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ ปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลังเพื่อเรียนรู้ และ
ด้านการทำ�งาน
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
แบบรวมพลัง เป็นทีม นำ�หลักเหตุผลมาใช้
และมีภาวะผู้นำ�
◊ ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Collaboration,
ระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
Teamwork and
Leadership)
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
ด้านการเป็น
การมีส่วนร่วมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง
พลเมืองทีเ่ ข้มเเข็ง/ตืน่ รู้ ◊ ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีสำ�นึกสากล
เพื่อเสนอแนวทางการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
(Active Citizen with และรักษาให้เกิดความยั่งยืน
Global Mindedness)
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๑) สมรรถนะหลัก
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านภาษาไทย
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและการเป็น
เพื่อการสื่อสาร
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
(Thai Language
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิดหรือสนับสนุนจุดยืน
for Communication) ทางความคิดของตนในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง กับสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรมด้วยท่าทีที่เหมาะสม
◊ ใช้ภาษาไทยในการสนทนาโต้แย้งนำ�เสนอความคิดที่
สร้างสรรค์แลกเปลีย่ นแบ่งปันความคิดมุมมองในหัวข้อ/
หัวเรือ่ งประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับ สังคม ท้องถิน่ ศาสนา
และวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ โดยคำ�นึง
ถึงความเหมาะสมกับมุมมองทัศนคติของกลุ่มผู้ชม/
ผู้ฟังและบริบท
◊ ใช้ภาษาไทยในการเรียนรูเ้ รือ่ งราว เรือ่ งเล่ารายละเอียด
รายงาน รายการ คำ�อธิบาย โต้แย้ง ภาพประกอบ
ตารางแผนที่ แผนภูมิ ตาราง รูปถ่าย รวมทั้งภาพ
จากระยะไกลภาพจากดาวเทียมและภาพเสมือนจริง
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการอธิบาย แนวโน้ม แบบรูป และแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึ้นจริงในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หา หรือการเปลีย่ นแปลงในชุมชน
◊ เรียนรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสร้างความคิด
รวบยอด ผ่านเนื้อหา สาระเกี่ยวกับสังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและบริบท

๓) สมรรถนะหลัก
◊ สืบสอบความรู้ มโนทัศน์ด้านสังคม ศาสนา และ
ด้านการสืบสอบ
วัฒนธรรม จากเรือ่ งราว บริบทรอบตัว แหล่งสือ่ ต่าง ๆ
ทางวิทยาศาสตร์
และดิจิทัล หลักฐานเชิงประจักษ์
และจิตวิทยาศาสตร์
(Scientific Inquiry
and Scientific Mind)
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๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์
พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำ�ดับช่วงเวลา/ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมืองและ
การเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
◊ ใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์
ภูมศิ าสตร์ พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นข้อความหรือบทอ่านสัน้ ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพือ่ การศึกษาความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์
ภูมศิ าสตร์ พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์
พลเมืองและการเป็นพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม

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

◊ แก้ปญ
ั หาในชีวติ ปรับตัวต่อสภาพความเปลีย่ นแปลง
และดำ�เนินชีวิตให้พอดี มีความสมดุลทุกด้าน
โดยการน้อมนำ�หลักศาสนาที่ยึดถือมาใช้
◊ ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วางตนได้เหมาะ
สมกับบทบาทและหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว
และสังคม
◊ ชื่นชมความงามของและศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และร่วมสืบทอด ส่งต่อทะนุบำ�รุงรักษา
ให้ดำ�รงสืบไป
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๖) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรูก้ ารเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ ธรรม รับผิดชอบ
ด้านทักษะอาชีพและ
ต่อสังคมพร้อมเกื้อกูลสังคม และมีจรรยาบรรณ
การเป็นผูป้ ระกอบการ ◊ พั ฒ นาอาชี พ และการประกอบการแบบใหม่
(Career Skills and
โดยใช้บริบททางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
Entrepreneurship)
๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุป
ด้านทักษะการคิด
และให้ความเห็นทีน่ �ำ ไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันในสังคมไทย
ขั้นสูงและนวัตกรรม
และสังคมโลกอย่างสันติสุข
(Higher-Order ◊ ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
Thinking Skills and
และสังคมโลกอย่างสันติสขุ บนฐานข้อมูลเหตุผล และ
Innovation: HOTS หลักฐานอย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบททาง
Critical Thinking,
วัฒนธรรม
Problem Solving, ◊ ระบุปญ
ั หาทางสังคมหรือสิง่ แวดล้อม วิเคราะห์สาเหตุ
Creative Thinking)
ของปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด โดยที่ไม่ส่งผลใด ๆ
ต่อความสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
◊ ลงมือแก้ปญ
ั หาทางสังคมหรือสิง่ แวดล้อมด้วยตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบด้วยสำ�นึกของ
การเป็นพลเมืองดี
◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น
ในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เปิดใจยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีแง่มุมที่หลากหลาย
◊ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ แบบแผนการดำ�รงชีวิตในสังคม
รูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิมและเหมาะสม
กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอธิบาย
ความคิดหรือแบบแผนการดำ�รงชีวิตรูปแบบใหม่
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๘) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของสิทธิเสรีภาพในการ
ด้านการรู้เท่าทัน
นำ�เสนอข่าวสารในโลกออนไลน์
สื่อ สารสนเทศ และ ◊ ศึกษาและเรียนรู้กลไกของการละเมิดสิทธิในโลก
ดิจิทัล (Media,
ไซเบอร์ (Cyber Bullying) และแสวงหาวิธีป้องกัน
Information and Digital แก้ไข
Literacy: MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ อยู่ร่วมกันและมีส่วนร่วมทำ�งานแบบรวมพลัง
ด้านการทำ�งาน
ตามบทบาทเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดร่วมกัน
แบบรวมพลัง เป็นทีม ◊ สร้ า งความเป็ น ผู้ นำ � ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาและ
และมีภาวะผู้นำ�
ใช้มนุษยสัมพันธ์ทดี่ เี พือ่ ชีแ้ นะแนวทางให้ไปสูเ่ ป้าหมาย
(Collaboration,
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองและนำ�
Teamwork and
จุดเด่นของแต่ละคนเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จร่วมกัน
Leadership)
ทัง้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
◊ ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม/ชุมชน
ไว้วางใจเปิดใจ รับฟังความคิดเห็น มุมมอง และ
เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเต็มใจ
◊ สนับสนุน แบ่งปัน แลกเปลีย่ นความรู้ และความคิด ใส่ใจ
ในการประสานความคิด ประนีประนอม เสนอทางเลือก
และแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ
◊ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก
ในสังคม
◊ น้อมนำ�หลักธรรมทีน่ บั ถือมาใช้เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันด้วย
ความสันติสุข
◊ เคารพความคิด ความเชือ่ และการปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
ของศาสนาที่นับถือ
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้ประเด็นทางสังคม (Controversial issue)
		ด้านการเป็นพลเมือง ในการอภิปราย สานเสวนา (Dialogue) การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
◊ ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
		ที่มีสำ�นึกสากล
(Active Citizen with เพือ่ นำ�เสนอทางเลือกใหม่ หรือส่งเสริมให้มกี ารบังคับใช้
Global Mindedness) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำ�ไปสู่สังคมที่เท่าเทียม
และเป็นธรรม
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
ด้านภาษาไทย
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ ทางอารมณ์สติปญ
ั ญา
เพื่อการสื่อสาร
ร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ
(Thai Language for ◊ แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาแนวทางในการสร้าง
Communication)
สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
◊ ใช้ภาษาไทยทั้งที่เป็นคำ�พูด และภาษาท่าทาง
ในการสือ่ สาร สร้างความสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบตั ิ
การสร้างสุขภาพ
◊ ใช้ภาษาไทยถ่ายทอดความคิด ความต้องการ
ความรูส้ กึ อารมณ์และความคิดของตน
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการกำ�หนดเป้าหมาย การสร้างสุขภาวะและส่งเสริม
สุขภาพ ทัง้ ทางอารมณ์ สติปญ
ั ญา ร่างกาย สังคม และ
จิตวิญญาณ

๓) สมรรถนะหลัก
◊ สืบสอบความรู้ด้วยหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ์
ด้านการสืบสอบ
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาพกายและ
ทางวิทยาศาสตร์และ สุขภาพจิต
จิตวิทยาศาสตร์
◊ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาวะด้ ว ย
(Scientific Inquiry and องค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Mind)
๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับคำ�สำ�คัญ หรือนิยามคำ�สำ�คัญ
เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย
◊ ใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับสุขภาพพลานามัย
เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพือ่ การศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพพลานามัย
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย
เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

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

◊ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติในการสร้างสุขภาวะ
และส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ ทางอารมณ์สติปญ
ั ญาร่างกาย
สังคมและจิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่น
◊ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติในการป้องกันภัย
โรคต่าง ๆ และการปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะ

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

◊ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคภั ย ที่ เ กิ ด จากการทำ � งาน
การประกอบอาชีพ และการประกอบการ
◊ วางแผน ปฏิบัติการป้องกันภัย โรคต่าง ๆ และ
การปฏิบตั ติ นให้มสี ขุ ภาวะในการทำ�งาน การประกอบ
อาชีพ และการประกอบการ
◊ วางแผน ปฏิบตั กิ ารฝึกฝนสร้างอาชีพ และการประกอบ
การทีเ่ กีย่ วกับการสร้างสุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ
ทัง้ ทางอารมณ์สติปญ
ั ญาร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ

๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ด้านทักษะการคิด
ให้ความเห็นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพพลานามัย
ขั้นสูงและนวัตกรรม
ของตนเองและบุคคลรอบตัว
(Higher-Order
◊ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัย
Thinking Skills and
ของตนเองและบุคคลรอบตัวบนฐานข้อมูลเหตุผล
Innovation : HOTS และหลักฐานทีส่ บื ค้นด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบ
Critical Thinking,
ด้านและเหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
Problem Solving, ◊ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของ
Creative Thinking)
ตนเองและบุคคลรอบตัว วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาและเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
ที่สุด
◊ ลงมือวางแผนในการป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เกีย่ วกับสุขภาพพลานามัยของตนเองและบุคคลรอบ
ตัวด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ มีความยืดหยุน่ ทางความคิด/มองและให้ความเห็นเกีย่ ว
กับการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและบุคคลรอบตัวด้วยแง่มมุ ทีห่ ลากหลาย
◊ คิดริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ เกีย่ วกับการป้องกันการดูแลรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและบุคคลรอบตัว
ที่แตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
◊ จัดการเวลาในการใช้สอื่ เพือ่ ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
และการพักผ่อน
สารสนเทศ และ
◊ ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โฆษณา
ดิจิทัล (Media,
และสื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
Information and Digital
Literacy: MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ ปฏิบตั งิ านร่วมกันในการป้องกันภัย โรคต่าง ๆ ของตน
ด้านการทำ�งาน
และผู้อื่น
แบบรวมพลัง เป็นทีม ◊ เป็นผู้นำ� และ/หรือร่วมกันสร้างสภาพปลอดโรค
และมีภาวะผู้นำ�
ปลอดภัย และสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมสุขภาวะของคน
(Collaboration,
ในชุมชน
Teamwork and
Leadership)
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพื่อนำ�เสนอไปสู่
ด้านการเป็นพลเมือง การปฏิบัติและยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม
สำ�นึกสากล
◊ นำ�ระบบประกันสุขภาพไปใช้ในฐานะที่เป็นกลไก
(Active Citizen with พัฒนาคุณภาพทางกายและจิตใจของประชาชน
Global Mindedness)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรู้คำ�ศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ และใช้คำ�ศัพท์
ด้านภาษาไทย
นำ�เสนอความคิดและจินตนาการผลงานศิลปะ
เพื่อการสื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ
(Thai Language ◊ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดและจินตนาการผ่าน
for Communication) ดนตรีการเต้นรำ�และระบำ�การละครหรือทัศนศิลป์
◊ ใช้ภาษาไทยในการสร้างสรรค์ ตีความผลงาน
(Representations) ทางศิลปะเพื่อการเข้าใจหรือ
การถ่ายทอด/แสดงออกถึงความคิดและจินตนาการ
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
สัญลักษณ์ หลักคณิตศาสตร์ รูปทรงเรขาคณิต
ในการออกแบบงานศิลปะต่าง ๆ

๓) สมรรถนะหลัก
◊ สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนศิลป์
ด้านการสืบสอบ
ดนตรี และนาฏศิลป์ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางวิทยาศาสตร์
◊ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์ ดนตรี
และจิตวิทยาศาสตร์ และนาฏศิลป์ดว้ ยกระบวนการสร้างงานเชิงนวัตกรรม
(Scientific Inquiry
และสามารถแสดงเหตุผลและวิธกี ารในการปรับปรุง
and Scientific Mind งานของตนเอง
◊ ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือถกเถียงในคุณค่าของ
ความงามสู่การตัดสินในการประเมิน
๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)
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◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำ�ศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ
และใช้คำ�ศัพท์นำ�เสนอความคิดและจินตนาการผล
งานศิลปะประเภทต่าง ๆ
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขั้นตอน หรือการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะประเภทต่าง ๆ
◊ ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเนื้อหาในวิชาศิลปะ และ
การนำ�เสนอความคิดและจินตนาการผลงานศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ เป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์เฉพาะ
ในวิชาศิลปะ และใช้คำ�ศัพท์นำ�เสนอความคิดและ
จินตนาการผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และ
จดบันทึกย่อ ๆ เกี่ยวกับคำ�ศัพท์เฉพาะในวิชาศิลปะ
และใช้คำ�ศัพท์นำ�เสนอความคิดและจินตนาการ
ผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ

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

◊ รับรู้ และชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม
◊ พัฒนาสุนทรียภาพของตนและผู้อื่น ผ่านการสร้าง
งานศิลปะ

๖) สมรรถนะหลัก
◊ ส่งเสริมการทำ�งาน การประกอบอาชีพ และการ
ด้านทักษะอาชีพและ
ประกอบการโดยใช้หลักการทางศิลปะ สุนทรียะ
การเป็นผูป้ ระกอบการ ความงดงามของธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมมา
(Career Skills
เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์
and Entrepreneurship)
๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุปและ
ด้านทักษะการคิดขัน้ สูง ให้ความเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับงานศิลปะและสุนทรียภาพ
และนวัตกรรม
◊ ฝึกฝนตัดสินใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
(Higher- Order Thinking บนฐานข้อมูลเหตุผล และหลักฐานที่สืบค้นด้วยการ
Skills and Innovation : ใช้เทคโนโลยีอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับบริบท
HOTS Critical
ทางสังคมไทย
Thinking, Problem ◊ ระบุประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานศิลปะ
Solving, Creative และสุนทรียภาพ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธกี าร
Thinking)
แก้ปญ
ั หา และเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
◊ ลงมือวางแผนในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานศิลปะและสุนทรียภาพด้วยตนเองอย่างเป็นขัน้ ตอน
และเป็นระบบ
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและสุนทรียภาพด้วยแง่มุม
ที่หลากหลาย
◊ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและ
สุนทรียภาพที่แตกต่างจากเดิม

๘) สมรรถนะหลัก
◊ ศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะที่ใช้ในสื่อที่มีผลต่อ
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ อารมณ์และความรู้สึกของผู้รับสาร
สารสนเทศ และดิจทิ ลั ◊ ใช้ความรูเ้ กี่ยวกับการประกอบสร้าง (Construct)
(Media, Information ของสื่อ มานำ�เสนอด้วยรูปแบบของศิลปะต่าง ๆ
and Digital Literacy : เพือ่ สือ่ สารความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการรูเ้ ท่าทันสือ่
MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ ปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ด้านการทำ�งาน
◊ ใช้งานศิลปะในการเรียนรูแ้ นวคิดการอยูร่ วมกันแบบ
แบบรวมพลัง เป็นทีม
รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และมีภาวะผู้นำ�
(Collaboration,
Teamwork and
Leadership)
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้รูปแบบทางศิลปะ ดนตรี การแสดง ละคร
ด้านการเป็นพลเมือง เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดความเข้าใจ
ที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ที่มี เชิงการเมือง
สำ�นึกสากล
◊ เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ ง านศิ ล ปะของศิ ล ปิ น /บุ ค คล
(Active Citizen
ในระดับชาติ อาเซียน และโลก ในฐานะทีเ่ ป็นอารยธรรม
with Global
ร่วมกันของมนุษยชาติ
Mindedness)
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ด้านภาษาไทย
ทำ�งาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
เพื่อการสื่อสาร
การสร้างสรรค์ผลงาน
(Thai Language
◊ ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด
for Communication) และข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำ�งาน
การประกอบอาชี พ การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น และ
การสร้างสรรค์ผลงานอันนำ�ไปสูก่ ารค้นพบความถนัด
ที่จะไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยแสดงถึง
การเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ในการสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
◊ นำ�คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ
ทัง้ การบริหารคน การบริหารทุน การบริหารทรัพยากร
บริหารเวลา และการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และ
รับผิดชอบต่อสังคม
◊ ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถี่ การจัดพื้นที่
การวัด และสถิติ เพื่อสร้างทางเลือกในการทำ�งาน
และการสร้างอาชีพ

๓) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์เพือ่ สืบสอบความรูเ้ กีย่ วกับ
ด้านการสืบสอบ
สิ่งของและเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน รวมทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์
บ่มเพาะทักษะการทำ�งาน ทักษะการสร้างงาน
และจิตวิทยาศาสตร์
การมี ลั ก ษณะนิ สั ย ทำ � งานอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น
(Scientific Inquiry
ตรงต่อเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ
and Scientific Mind
และจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)

◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำ�สำ�คัญ หรือนิยาม
คำ�สำ�คัญเกีย่ วกับกระบวนการทำ�งาน การประกอบอาชีพ
การประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน
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สมรรถนะ

๕) สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน
(Life Skills and
Personal Growth)
๖) สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็น
ผูป้ ระกอบการ
(Career Skills and
Entrepreneurship)

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระบวนการทำ�งาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คดิ ค้น และการสร้างสรรค์
ผลงาน
◊ ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำ�งาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ
◊ สืบค้นข้อมูลจากตำ�ราหรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นภาษา
อังกฤษเพื่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทำ�งาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
การสร้างสรรค์ผลงาน
◊ ใช้สมรรถนะภาษาอังกฤษด้านการฟัง หรืออ่าน และจด
บันทึกย่อ ๆ เกีย่ วกับกระบวนการทำ�งาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คดิ ค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน
◊ บริหารจัดการชีวติ ในด้านการทำ�งานการประกอบอาชีพ
ทีเ่ หมาะสม และสมดุล มีความพอดีโดยน้อมนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
◊ นำ�ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัดของตนเอง
มาใช้ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
◊ พัฒนาทักษะในการทำ�งานด้วยตนเอง โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการ และการจัดการด้านการเงิน

๗) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินข้อมูลและเหตุผล สรุป
ด้านทักษะการคิด
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำ�งานการประกอบ
ขั้นสูงและนวัตกรรม
อาชีพและการดำ�รงชีวิต
(Higher- Order Thinking ◊ ฝึกฝนการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำ�งานการประกอบ
Skills and Innovation : อาชีพและการดำ�รงชีวิต โดยใช้ข้อมูลเหตุผลและ
HOTS Critical
หลักฐานทีส่ บื ค้นด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างรอบด้าน
Thinking, Problem และเหมาะสมกับบริบททางสังคมไทย
Solving, Creative
Thinking)
74
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แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ ระบุปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการทำ�งานการประกอบอาชีพ
หรือการดำ�รงชีวติ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหาวิธกี าร
แก้ปญ
ั หาและเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
◊ ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำ�งานการประกอบ
อาชีพหรือการดำ�รงชีวติ ด้วยตนเองอย่างเป็นขัน้ ตอน
และเป็นระบบ
◊ มีความยืดหยุ่นทางความคิด/มองและให้ความเห็น
ในการทำ�งานการประกอบอาชีพหรือการดำ�รงชีวิต
ด้วยแง่มุมที่หลากหลายคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการ
ทำ�งานการประกอบอาชีพ

๘) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรูแ้ นวทางค้าขายและทำ�ธุรกรรมในโลกออนไลน์
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจทิ ลั
(Media, Information
and Digital Literacy :
MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ กำ�หนดเป้าหมาย และปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวม
ด้านการทำ�งาน
พลังในการทำ�งาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
แบบรวมพลัง เป็นทีม คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน จนบรรลุเป้าหมาย
และมีภาวะผู้นำ�
◊ ใช้ภาวะผู้นำ�ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
(Collaboration,
ให้ความร่วมมือในการทำ�งาน การประกอบอาชีพ
Teamwork and
การประดิษฐ์คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน
Leadership)
จนบรรลุเป้าหมาย
◊ ใช้สนั ติวธิ ใี นการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ความคิดเห็น
ที่แตกต่าง เกี่ยวกับการทำ�งาน การประกอบอาชีพ
๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ วิเคราะห์งานอาชีพที่ไม่เป็นธรรม แรงงานเด็กและ
ด้านการเป็นพลเมือง ผู้หญิง และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
◊ เรี ย นรู้ ก ลไกทางวิ ช าชี พ และสหภาพแรงงาน
ที่มีสำ�นึกสากล
ในการพัฒนาวิชาชีพและดูแลสวัสดิการของคนทำ�งาน
(Active Citizen with
Global Mindedness)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๑) สมรรถนะหลัก
◊ ใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านเขียน คำ�ศัพท์ และ
สาระในบทอ่านต่าง ๆ
ด้านภาษาไทย
◊ ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ
เพื่อการสื่อสาร
(Thai Language
for Communication)
๒) สมรรถนะหลัก
ด้านคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน
(Mathematics in
Everyday Life)

◊ เรียนรู้คำ�ศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ผ่านภาษาต่างประเทศ
◊ สนทนาเกีย่ วกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษา
ต่างประเทศ
◊ ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมาย สรุปผลและนำ�เสนอที่ถูกต้องโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ

๓) สมรรถนะหลัก
◊ สืบสอบความรู้และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ด้านการสืบสอบ
◊ เรียนรู้แบบจำ�ลอง เช่น ประโยค ภาพ สัญลักษณ์
ทางวิทยาศาสตร์
ที่ช่วยอธิบายจากความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรม
และจิตวิทยาศาสตร์
โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
(Scientific Inquiry
◊
สร้
า งผลผลิ ต หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ และสื่ อ สาร
and Scientific Mind)
ความคิดโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
๔) สมรรถนะหลัก
ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(English for
Communication)
๕) สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน
(Life Skills and
Personal Growth)
76

◊ ใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่านเขียน คำ�ศัพท์
และสาระในบทอ่านต่าง ๆ
◊ ใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ
◊ เรียนรู้การจัดการชีวิต การพึ่งพาและพัฒนาตนเอง
จากการแสวงหา/สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้วย
ภาษาต่างประเทศ

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน

๖) สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะอาชีพและ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
(Career Skills and
Entrepreneurship)
๗) สมรรถนะหลัก
ด้ า นทั ก ษะการคิ ด
ขั้นสูงและนวัตกรรม
(Higher- Order Thinking
Skills and Innovation :
HOTS Critical
Thinking, Problem
Solving, Creative
Thinking)

◊ เรียนรู้การทำ�งาน อาชีพ และการประกอบการ
จากการแสวงหา/สืบค้นข้อมูลทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศ

◊ วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินเนื้อหาที่เป็นภาษา
ต่างประเทศ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็นของ
ตนเองเป็นภาษาต่างประเทศ
◊ ตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ บนฐานของข้อมูลเหตุผลและ
หลักฐานอย่างรอบด้านและเหมาะสมตามบริบท
เชิงวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษาต่างประเทศ
◊ ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้
ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
สื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
◊ อธิบายกระบวนการแก้ปญ
ั หาทีต่ นเองได้ลงมือปฏิบตั ิ
อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบโดยใช้ภาษาต่าง
ประเทศ
◊ ปรับความคิดของตนเองให้มคี วามยืดหยุน่ หลากหลาย
แง่มุม และสื่อสารด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศ
◊ คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในรูปแบบแตกต่างจากเดิม
๘) สมรรถนะหลัก
◊ ศึกษาเรียนรู้ภาษาและลักษณะที่มาของการสื่อสาร
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านสื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศ และดิจทิ ลั
(Media, Information
and Digital Literacy :
MIDL)
๙) สมรรถนะหลัก
◊ ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการทำ�งาน
การสร้างความสัมพันธ์อันดี การทำ�งานร่วมกัน
แบบรวมพลัง เป็นทีม การมีภาวะผู้นำ� และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
และมีภาวะผู้นำ�
สมาชิกกลุ่ม
(Collaboration,
Teamwork and
Leadership)
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สมรรถนะ

แนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
◊ ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน และสือ่ สารด้วยภาษาต่างประเทศ
ผ่านเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
การทำ�งานร่วมกัน การใช้ภาวะผู้นำ� และการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่ม

๑๐) สมรรถนะหลัก
◊ เรียนรูค้ �ำ ศัพท์เกีย่ วกับการเมืองการปกครอง กฎหมาย
ด้านการเป็นพลเมือง สิ่งแวดล้อมแรงงาน สนธิสัญญา
ที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
◊ เรียนรู้งานเขียนและวรรณกรรมคลาสสิกเกี่ยวกับ
ที่มีสำ�นึกสากล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับชาติและสากล
(Active Citizen with
Global Mindedness)

๓.๒ แนวทางการนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน
การนำ�กรอบสมรรถนะหลักมาสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนและ
ในโรงเรียนทำ�ได้หลายทาง ในทีน่ ขี้ อเสนอแนะ ๖ แนวทาง ซึง่ ครูสามารถเลือกใช้ตาม
ความพร้อมและบริบทโรงเรียนและความถนัดของตนดังนี้
แนวทางที่ ๑ ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับ
บทเรียนนั้นเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้น
เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมาย และ
เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
แนวทางที่ ๒ ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอด เพิ่มเติมจากงานเดิม ให้ต่อเนื่องไปถึง
ขั้นการฝึกฝนการนำ�ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะในเรือ่ งทีเ่ รียนรูน้ นั้
แนวทางที่ ๓ ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการนำ�รูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์
เชือ่ มโยงกับสมรรถนะทีส่ อดคล้องกัน และเพิม่ เติมกิจกรรมทีส่ ามารถช่วยพัฒนา
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สมรรถนะนัน้ ให้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ใช้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
แนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยนำ�สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเป็นตัวตั้งและ
นำ�ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำ�หนดไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่ต้องการ
แนวทางที่ ๕ บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยนำ�สมรรถนะหลักหลายสมรรถนะเป็นตัวตั้ง
และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็น
หน่วยบูรณาการทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียน ได้เรียนรูอ้ ย่างเป็นองค์รวมโดยเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
แนวทางที่ ๖ สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วัน
เป็นการสอดแทรกสมรรถนะที่ส่งเสริมการทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่าง ๆ
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เป็นการใช้กิจกรรมในชีวิต
ประจำ�วันที่ทำ�อยู่แล้ว เป็นสถานการณ์ในการฝึกฝนสมรรถนะ ซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะทีต่ อ้ งการแล้วยังช่วยทำ�ให้การทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
ของผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
แต่ละแนวทางมีความเชื่อมโยงกันดังแผนภาพ
เเนวทางการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ ๖ เเนวทาง

แ

าง
นวท

:
ที่ ๖

ส

มรร

ชีว
ถนะ

ิต ใน

ก

รป
ิจวัต

ระจ

ำ�วัน
แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ

แนวทางที่ ๔ : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด

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

รายละเอียดแต่ละแนวทางมีดังนี้
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แนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
สอดแทรกสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทเรียน คิดกิจกรรมเสริม
เพิ่มการเรียนรู้ให้เข้มข้น มีความหมาย และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
ลักษณะ
		 การสอนแนวทางที่ ๑ นี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ
ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาสมรรถนะนั้นเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น
มีความหมาย และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
การสอนระดับนี้ เหมาะสมสำ�หรับครูทปี่ กติได้สง่ เสริมนักเรียนให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสอนเนื้อหาสาระ โดยระบุเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนการจัดการเรียนการสอนของตนอยู่แล้ว
เช่น ฝึกกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะและวิธีการ
ทางประวัตศิ าสตร์ เป็นต้น ครูไม่ได้เปลีย่ นแปลงแผนการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการสอนของตนเองเลย เพียงแต่พิจารณาว่ามีสมรรถนะตัวใดที่เข้ากัน
กับการสอนของตน เช่น สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น แล้วนำ�สมรรถนะด้านนั้น
มาบรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนของตน การทำ�เช่นนีจ้ ะช่วยกระตุน้ ให้
ครูตระหนักในสมรรถนะนั้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะนั้นในระหว่าง
เรียนไปพร้อมกับการเรียนเนื้อหา ทักษะ ตามปกติของตนมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนดำ�เนินงาน
		 ๑) ทบทวนสมรรถนะ ทัง้ ๑๐ ด้านให้เข้าใจและพร้อมใช้ในการออกแบบ
กิจกรรม (สำ�หรับครูที่เริ่มทำ�อาจทำ�เป็นตารางวิเคราะห์และวิเคราะห์ทีละ
กิจกรรม เพราะจะช่วยให้วเิ คราะห์ได้งา่ ยขึน้ เมือ่ คล่องขึน้ ก็อาจเพียงแค่วเิ คราะห์
ในใจ หรือเขียนโน้ตสัน้ ๆ กำ�กับไว้ โดยไม่ตอ้ งระบุอย่างเป็นทางการในแผนการจัด
การเรียนการสอนก็ได้)
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		 ๒) นำ�มาเทียบกับจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตน
		 ๓) เลือกและระบุสมรรถนะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนการสอนของตน มาระบุไว้ในตอนต้นของแผนการจัดการเรียน
การสอนของตน
		 ๔) คิดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างสมรรถนะนัน้ โดยบูรณาการเข้าไป
ในกิจกรรมเดิมอย่างกลมกลืน
		 ๕) ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่เพิ่มเติม
		 ๖) ระบุวิธีการวัดและประเมินสมรรถนะที่เพิ่มเติม
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม
เสริมสมรรถนะ
สำ�หรับตัวอย่างของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะเสนอนี้ นำ�ผลงาน
ของครูผู้สอนท่านหนึ่งที่ทำ�ขึ้นเพื่อใช้ในการสอนนักเรียน ซึ่งยังไม่สมบูรณ์
ในหลายส่วน และเมือ่ ได้มกี ารเพิม่ เติม / เสริมกิจกรรมบางส่วน ก็ท�ำ ให้นกั เรียน
พัฒนามากขึ้น รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้เดิมมีดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้
ของเล่นของใช้ หน่วยย่อย วัสดุหรรษา
สาระการเรียนรู้
๑. ความรู้ (K : Knowledge)
		 - ลักษณะของเล่นของใช้
		 - ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ�ของเล่นของใช้
		 - คุณค่าของของเล่นและของใช้
๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P : Practice)
- ทักษะสังเกต สำ�รวจ และบันทึกข้อมูล
		 - กระบวนการทำ�งานกลุ่ม
		 - ใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
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๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A : Attitude)
- รับผิดชอบ
		 - ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ และสามารถระบุชนิดของ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (K)
๒. นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของของเล่นของใช้รอบตัว (A)
๓. นักเรียนมีทักษะในการสังเกต สำ�รวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (P)
๔. นักเรียนใช้กระบวนการทำ�งานกลุ่มในการสำ�รวจและสรุปผลเกี่ยวกับ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้ และคุณค่าของของเล่นและของใช้ (P)
๕. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการ
สำ�รวจ นำ�เสนอ และอภิปรายร่วมกัน (P)
๖. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น (A)
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. แบ่งกลุม่ นักเรียนกลุม่ ละ ๓-๔ คน โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ มีนกั เรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อนอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และร่วมกันวางแผน
ในการสังเกตรวบรวม บันทึก และสรุปผล
๒. ครูนำ�นักเรียนออกไปสำ�รวจรอบโรงเรียน เป็นเวลา ๑๕–๒๐ นาที
เพื่อสังเกตและรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของเล่นและของใช้ให้ได้
อย่างน้อย ๕ อย่าง และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวัสดุ
ที่ใช้ทำ�ของเล่นและของใช้ และคุณค่าของของเล่นและของใช้แต่ละอย่าง
บันทึกข้อมูลลงในแบบฝึก

ได้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ
จากกิจกรรมข้างต้นสามารถเพิ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ
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๑.เสริมกิจกรรมในช่วงต้น ซึ่งช่วยพัฒนาสมรรถนะดังนี้
๑) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวติ ประจำ�วัน บอกความรูส้ กึ นึกคิดของตน เล่าเรือ่ งและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ หรือ
บอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ  
               ๒) ทักษะการคิดขัน้ สูงและนวัตกรรม : ชีแ้ จงเหตุผลของการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร
		 กิจกรรมที่เสริมมีดังนี้
		 ตัง้ คำ�ถามให้นกั เรียนการสังเกต เกีย่ วกับของเล่นของใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
และวัสดุทใี่ ช้ท�ำ ของเล่นของใช้ โดยครูน�ำ เสนอของเล่นและของใช้ทเี่ ตรียมมาให้
นักเรียนสังเกตและพิจารณา แล้วถามว่าสิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็นของใช้
หลังจากตอบคำ�ถามแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ “เพราะเหตุใด
นักเรียนจึงคิดว่าสิ่งที่นักเรียนตอบเป็นของเล่นหรือของใช้”
๒. เสริมกิจกรรมในช่วงท้ายซึ่งช่วยพัฒนาสมรรถนะดังนี้
		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำ�วัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอก
ผ่านการเล่นบทบาทด้วยสันติวิธี
กิจกรรมที่เสริมมีดังนี้
๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำ�เสนอผลการสำ�รวจของกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน
๒) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุป เกี่ยวกับลักษณะ
ความแตกต่างของของเล่นของใช้ วัสดุที่ใช้ และคุณค่าของของเล่นของใช้
กิจกรรมเสนอแนะดังกล่าวทำ�ให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยครูอาจจะ
ปรับจุดประสงค์ให้เป็นจุดประสงค์เชิงสมรรถนะและจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้
		 นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสำ�รวจ ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
ภาษาไทยในการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มในการสำ�รวจ นำ�เสนอ และ
อภิปรายร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละความตระหนักในคุณค่าของของเล่นของใช้
รอบตัว (C)
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			 ๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ และสามารถระบุชนิด
ของวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (K)
			 ๒. นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของของเล่นของใช้รอบตัว (A)
			 ๓. นักเรียนมีทักษะการสังเกต สำ�รวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
วัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (P)
			 ๔. นักเรียนมีทักษะการชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็น
ของเล่น สิ่งใดเป็นของใช้ (P)
			 ๕. นักเรียนใช้กระบวนการทำ�งานกลุ่มในการสำ�รวจและสรุปผล
เกีย่ วกับลักษณะความแตกต่างของของเล่นของใช้ วัสดุทใี่ ช้ และคุณค่าของของ
เล่นของใช้ (P)
			 ๖. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ในการสำ�รวจ นำ�เสนอ และอภิปรายร่วมกัน (P)
			 ๗. นักเรียนมีทกั ษะการคิด แปลความ สังเคราะห์ สรุปข้อมูลเกีย่ วกับ
ลักษณะความแตกต่างของของเล่นของใช้ วัสดุที่ใช้ และคุณค่าของของเล่น
ของใช้ (P)
			 ๘. นักเรียนมีความรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ น่ื (A)
แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
การพัฒนาการสอนเดิมของครูผา่ นการสอน โดยเน้นสมรรถนะให้มากขึน้
ด้วยการขยายต่อยอดงานเดิมเพิ่มสถานการณ์และประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้มากขึ้น
		 เป็นการสอนตามปกติทม่ี กี ารเพิม่ สถานการณ์ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ใช้ความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้แล้วในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
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ขั้นตอนการดำ�เนินการ
		 ๑) พิจารณากิจกรรมที่กำ�หนดไว้เดิม แล้ววิเคราะห์ว่าผู้เรียนสามารถ
ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้วให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
		 ๒)		 เลือกสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้ว
		 ๓)		 ออกแบบกิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ทักษะ
และเจตคติในสถานการณ์ที่กำ�หนด
		 ๔)		 ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ได้ฝึกเพิ่มขึ้น
		 ๕)		 เพิ่มวิธีการวัดประเมินผลสถานะที่ได้ฝึกเพิ่มเติม
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม
ต่อเติมสมรรถนะ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแนวทางที่ ๒ นี้ มีลักษณะเดียวกับ
แนวทางที่ ๑ คือ นำ�ผลงานของครูผู้สอนท่านหนึ่งที่ทำ�ขึ้นเพื่อใช้ในการสอน
นักเรียน ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ในหลายส่วน เมื่อได้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่
ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ที่เรียนไปใช้ก็จะทำ�ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้เดิมมีดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 		
เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ :
							
ประติมากรรมนูนตํ่า
สาระการเรียนรู้
		 ๑. ความรู้ (K)
- ลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างประติมากรรมนูนตํ่า
		 - การละเล่นไทย
๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P)
- ทักษะการอภิปรายเกีย่ วกับลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารสร้าง
ประติมากรรมนูนตํ่า
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		 - ทักษะในการคิด และบอกเหตุผลในการเลือก สร้างประติมากรรม
นูนตํ่าเกี่ยวกับการละเล่นของไทย
		 - ทักษะจากการปั้นดินนํ้ามันในการสร้างสรรค์ประติมากรรมนูนตํ่า
		 - ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
		 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- มีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ผลงาน
		 จุดประสงค์การเรียนรู้
		 ๑. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร
สร้างประติมากรรมนูนตํ่าและการละเล่นไทย (K)
		 ๒. นักเรียนนำ�ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์มาใช้สร้างงาน
ประติมากรรมนูนตํ่าเกี่ยวกับการละเล่นไทยได้ (P)
		 ๓. นักเรียนมีความสุข และสนุกในการสร้างผลงาน (A)
		 กิจกรรมการเรียนการสอน
		 ๑. นำ�ผลงานตัวอย่างงานประติมากรรมนูนตํ่าให้นักเรียนดู
		 ๒. ตั้งคำ�ถามว่า สิ่งที่นักเรียนเห็นคืออะไร ทำ�จากอะไร มีวิธีการทำ�
อย่างไรบ้าง
		 ๓. ครูอธิบายงานประติมากรรมในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมให้นักศึกษา
ยกตัวอย่างงานประติมากรรมนูนตํ่า
		 ๔. ครู และนักเรียนร่วมอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการละเล่นของไทย
		 ๕. ครูให้นกั เรียนเลือกการละเล่นไทย คนละ ๑ อย่าง ในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรมนูนตํ่า ร่างภาพการละเล่นไทยที่เลือก พร้อมเขียนบรรยาย
เหตุผลในการเลือกการละเล่นไทย
		 ๖. นักเรียนนำ�เสนอเหตุผลในการเลือกการละเล่นไทยของตนเอง
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
		 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
นูนตํ่า
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		 ข้อเสนอแนะ
		 จากกิจกรรมข้างต้น ขอเสนอแนะการเพิ่มกิจกรรมในคาบเรียนที่ ๒
ที่เน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้
ข้างต้น ดังนี้
		 ๑. ครูชวนคุยถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ที่พบจากการปฏิบัติงาน
ครั้งที่แล้ว
		 ๒. นำ�ภาพที่เลือกมาลงมือสร้างสรรค์งานประติมากรรมนูนตํ่า
จากดินนํ้ามัน และนำ�เสนอผลงาน กระบวนการทำ�งาน ความรู้สึก และสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และพัฒนาขึ้น
		 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง วิธกี ารสร้างสรรค์งานประติมากรรม
นูนตํ่า และสรุปกระบวนการสร้างผลงานการปั้นดินนํ้ามัน
		 กิจกรรมเสนอแนะดังกล่าวทำ�ให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยครูอาจจะ
ปรับจุดประสงค์ให้เป็นจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ และจุดประสงค์การเรียนรู้
ดังนี้
		 นั ก เรี ย นสามารถใช้ จิ น ตนาการและทั ก ษะการปั้ น ดิ น นํ้า มั น
ในการสร้างประติมากรรมนูนตํ่าเกี่ยวกับการละเล่นไทยด้วยดินนํ้ามัน
อย่างมีความสุข (C)
		 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างประติมากรรมนูนตํ่า และการละเล่นไทย (K)
		 ๒. นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส ร้ า งงาน
ทัศนศิลป์ (P)
		 ๓. นักเรียนมีทักษะการปั้นดินนํ้ามันในการสร้างผลงานประติมากรรม
นูนตํ่าเกี่ยวกับการละเล่นไทย (P)
		 ๔. นักเรียนมีจนิ ตนาการในการสร้างผลงานประติมากรรมนูนตาํ่ เกีย่ วกับ
การละเล่นไทย (P)
		 ๕. นักเรียนมีความสุขในการสร้างผลงานประติมากรรมนูนตํ่า
เกี่ยวกับการละเล่นไทย (A)
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แนวทางที่ ๓ : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
การออกแบบการสอนทีใ่ ช้รปู แบบการเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาสมรรถนะนี้
ช่วยให้ผสู้ อนเกิดความมัน่ ใจว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามจุดประสงค์
ของรูปแบบการเรียนรูแ้ ละทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะทีต่ อ้ งการ
		 เป็นการสอนตามปกติทมี่ กี ารนำ�รูปแบบการเรียนรูท้ ใี่ ช้เดิมมาวิเคราะห์
เชือ่ มโยงกับสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึง่ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ และเกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา
ลักษณะ
		 การสอนตามแนวทางที่ ๓ นี้ เป็นการสอนทีม่ กี ระบวนการตามรูปแบบ
ที่ครูคัดสรรว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดหมายของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและขั้นตอนการสอนของ
รูปแบบกับสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา พิจารณาว่าสามารถปรับหรือเพิ่มขั้นตอนย่อย
เพื่อเพิ่มหรือเน้นทักษะสำ�คัญ ๆ ของสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม
		 รูปแบบต่าง ๆ มีจุดหมายหลักต่างกัน การจะบรรลุจุดหมายต้องใช้
แนวคิดทฤษฎีต่างกัน ขั้นตอนการสอนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีและทำ�ให้เกิดผลที่ผู้เรียนได้ตามจุดหมาย อาทิ รูปแบบซิปปา (CIPPA)
ใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นพื้นฐาน สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง และนวัตกรรมได้ รูปแบบสะเต็มศึกษามีแนวคิดพื้นฐานให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้หลายวิชา ทักษะหลายด้านในการเรียนที่เน้นประสบการณ์
มีผลผลิตจากการเรียน สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือในการทำ�งานได้
จึงสามารถใช้รปู แบบนีพ้ ฒ
ั นาทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตน พัฒนาสมรรถนะ
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
และทักษะการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรมได้
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ขั้นตอนการดำ�เนินการ
		 ๑) เลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
		 ๒) ศึกษารูปแบบการเรียนรูท้ ไี่ ด้เลือกไว้ ให้เข้าใจถึงหลักการ กระบวนการ
วิธีการ จุดอ่อน และจุดแข็งของรูปแบบการเรียนรู้
		 ๓) กำ�หนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ/ขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนรู้
		 ๔) ศึกษาสมรรถนะต่าง ๆ และพิจารณาว่าในกระบวนการ/กิจกรรมที่
กำ�หนด มีสมรรถนะใดที่สามารถนำ�มาบูรณาการได้
		 ๕) คิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะที่บูรณาการ
		 ๖) ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่เพิ่มเติม
		 ๗) เพิ่มเติมวิธีการวัด และประเมินสมรรถนะที่บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ระดับ
		
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ 			
ปรากฏการณ์ในชีวติ ประจำ�วัน ปัญหารอบตัว
สาระการเรียนรู้
๑. ความรู้ (K)
- ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำ�วัน
๒. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด (P)
- การคิดเชิงเหตุผล
- การคิดหลากหลาย
- ทักษะการกำ�หนดปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบตั กิ าร วิเคราะห์
สรุปนำ�เสนอข้อมูล (P)
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- ความมุ่งมั่น
- ความรับผิดชอบในการทำ�งาน และการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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จุดประสงค์การเรียนรูเ้ ดิม
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน (K)
๒. นักเรียนมีทักษะการกำ�หนด
ปัญหา วางแผน สืบค้นข้อมูล ปฏิบตั ิ
การ วิเคราะห์สรุปนำ�เสนอข้อมูล (P)
๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และ
รับผิดชอบในการทำ�งาน (A)
๔. นักเรียนยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการร่วมแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น (A)

จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ปรับเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ที่นำ�มาบูรณาการ
นักเรียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความมุง่ มัน่
รับผิดชอบในการทำ�งานและแก้ปัญหาร่วมกัน
ในการทำ�โครงงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในชีวิต
ประจำ�วันได้สำ�เร็จ (C )
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำ�วัน (K)
๒. นั ก เรี ย นใช้ เ หตุ ผ ลในการคาดคะเน
คำ�ตอบได้ (P)
๓. นักเรียนมีทกั ษะการกำ�หนดปัญหา วางแผน
สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการ วิเคราะห์สรุป นำ�เสนอ
ข้อมูล (P)
๔. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และรับผิดชอบ
ในการทำ�งาน (A)
๕. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและ
การร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (A)

กระบวนการของรูปแบบ สมรรถนะ/ทักษะย่อย
การเรียนการสอน
ทีบ่ รู ณาการเพิม่ เติม
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
๑. ขั้นกำ�หนดโจทย์/ปัญหา
ความต้ อ งการจำ � เป็ น
ในการทำ�โครงงาน
- ครู เ สนอสถานการณ์
ที่น่าสนใจ/น่าสงสัย/ท้าทาย
- นักเรียนระดมความคิดหา
แนวทางในการค้นหาข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง และ กำ�หนดประเด็น
ที่สนใจในการทำ�โครงงาน
๒. ขั้นวางแผนเตรียมการ
- นักเรียนร่วมกันวางแผน
การทำ�โครงงาน โดยการสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม วางแผนการ
ปฏิบัติและร่วมกันเตรียมการ
ทัง้ ด้านอุปกรณ์ สถานที่ บทบาท
หน้าที่ และอื่น ๆ
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กิจกรรม
เสริมสมรรถนะ
ทีบ่ รู ณาการ

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามที่
และจิตวิทยาศาสตร์
สงสัยเกีย่ วกับสถานการณ์
- ตั้ ง คำ � ถามเกี่ ย วกั บ และปรากฏการณ์รอบตัว
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบ
ในชีวิตประจำ�วัน

- สามารถเชื่อมโยงเหตุ
และผลของปรากฏการณ์
และเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน
- คาดคะเนหาคำ�ตอบ
- คิดหลากหลาย
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ครูกระตุ้นให้พิจารณา
ข้อมูลปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจำ�วัน คาด
คะเนคำ�ตอบ อย่างสมเหตุ
สมผล และหลากหลาย

กระบวนการของรูปแบบ สมรรถนะ/ทักษะย่อย
การเรียนการสอน
ทีบ่ รู ณาการเพิม่ เติม
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
๓. ขั้นทำ�โครงงาน
นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ก ารทำ �
โครงงานในลักษณะต่าง ๆ อาทิ
- สืบค้น/สำ�รวจ/ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำ�ตอบ
- ทดลองในห้องทดลอง
ในสถานประกอบการ ในสถานทีจ่ ริง
หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เน้นการให้
ผูเ้ รียนสัมผัสข้อมูลเองปฏิบตั เิ อง
๔. ขั้นทำ�โครงงาน
นักเรียนวางเเผนเตรียมการ
นำ�เสนอเเละจัดการนำ�เสนอ

กิจกรรม
เสริมสมรรถนะ
ทีบ่ รู ณาการ

- สามารถเขียนแผนภาพ
แผนภู มิ แ บบจำ � ลอง
อย่ า งง่ า ยเพื่ อ อธิ บ าย
ความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน

ครูให้นักเรียนนำ�ข้อสรุป
ที่ได้จากการทำ�โครงงาน
เสนอเป็นแผนภาพแผนภูมิ
หรือแบบจำ�ลองอย่างง่าย

กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุน
หรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ป็ น
ปัญหาถกเถียงกันสามารถ
ชีแ้ จงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ

ให้นกั เรียนนำ�เสนอความคิด
สนับสนุนหรือคัดค้านสิง่ ที่
เพือ่ นนำ�เสนอโดยใช้เหตุผล
และหลักฐานประกอบ
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แนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวบ่งชี้
การออกแบบการสอนที่ใช้สมรรถนะเป็นตัวตั้ง ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาคุณสมบัติที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของตน
ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ทักษะสำ�คัญที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
...ให้ได้ทั้งปลา วิธีการและเครื่องมือจับปลา...
ลักษณะ
		 การสอนแนวทางที่ ๔ นี้ เป็นการสอนโดยนำ�สมรรถนะและตัวชี้วัด
ทีส่ อดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูท้ งั้ เนือ้ หาสาระ
และทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำ�หนดไปพร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำ�เป็น
ต่อชีวติ การสอนแนวทางที่ ๔ นี้ เหมาะสำ�หรับครูทไี่ ด้ทดลองนำ�สมรรถนะเข้ามา
บูรณาการในการเรียนการสอนปกติของตนตามแนวทางที่ ๑ และ ๒ มาระยะหนึง่
จนมีความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่จะก้าวออกจากการสอนแบบเดิม ๆ
ไปสู่การสอนที่เน้นสมรรถนะอย่างเต็มตัว หรือครูที่เห็นประโยชน์ของสมรรถนะ
และต้องการจะออกแบบแผนการสอนของตน โดยให้สมรรถนะเป็นตัวนำ�
แต่ขณะเดียวกันก็ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นการบูรณาการสมรรถนะ
สำ�คัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มีการจัด
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เน้นให้ผเู้ รียนได้ฝกึ การประยุกต์ใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และ
พัฒนาเจตคติ และคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง
ขั้นตอน
		 ๑. กำ�หนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
		 ๒. พิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละวิชา / กลุ่ม
สาระ และตัวชี้วัดที่สอนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่เลือก
		 ๓. กำ�หนดหัวข้อ / หัวเรื่อง ความรู้ ทักษะ และเจตคติสำ�คัญ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
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		 ๔. กำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมสมรรถนะที่กำ�หนด
		 ๕. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ให้ผเู้ รียนได้เกิดสมรรถนะทีต่ อ้ งการ
พัฒนา เน้นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก จัดประสบการณ์ทมี่ คี วามหมาย และส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ล้ว ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติ จริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาสมรรถนะและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
๖. วางแผนการประเมินผล โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) ให้สอดคล้องและตอบรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะที่กำ�หนดไว้
ตั้งแต่ต้น
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนการสอนแนวทางที่ ๔ สมรรถนะเป็นฐาน
ผสานตัวบ่งชี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 		
มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
เวลา 					
๓ ชั่วโมง
สมรรถนะหลัก
			 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
			 ๑. ฟัง ดู หรืออ่านบทอ่าน ข้อความรู้ หรือเรือ่ งสัน้ ๆ ทีใ่ ช้ภาษาง่าย ๆ
เกีย่ วกับเมืองไทยและวัฒนธรรมทีด่ งี ามของไทย มีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากความรู้ หรือสร้าง
ผลงานง่าย ๆ เช่น ภาพวาด แบบจำ�ลอง หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ดังกล่าว
			 ๒. พูดสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน บอกความรูส้ กึ
นึกคิดของตนเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเเสดงบทบาท
สมมุติง่าย ๆ ได้ ตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสั้น ๆ
มีมารยาทในการพูด โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง
			 ๓. เขียนข้อความ เรือ่ งสัน้ ๆ เพือ่ บอกความคิด ความรูส้ กึ หรือแต่งเรือ่ ง
ตามจินตนาการ โดยมีความสามารถในการเขียนระดับ A1 ตามทีส่ ถาบันภาษาไทย
เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

93

สิรนิ ธรกำ�หนด* สามารถเขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และคำ�นึง
ถึงผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง
			 ๔. ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ และทดลอง
ใช้หรือเลือกใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
		 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล
			 ๑. เลือกสรรข้อมูล และสร้างสือ่ สารสนเทศในแบบต่าง ๆ แล้วสือ่ สาร
โดยคำ�นึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น
		 การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
			 ๑. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุน หรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
			 ๒. ร่วมทำ�งานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการทำ�งาน รับผิด
ชอบต่อบทบาทและหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ใส่ใจในการทำ�งาน พยายามทำ�งาน
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำ�เร็จในการทำ�งานร่วมกัน
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
			 ๑. มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน กิน เล่น
เรียน ช่วยทำ�งาน พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี พอเหมาะกับวัย
			 ๒. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน
รวมทั้งมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
		 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
			 ๑. ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้น ๆ ที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับซับซ้อน
มาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้
			 ๒. ชีแ้ จงเหตุผลของการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วันของตน
และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร
			 ๓. ลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพือ่ นในการแก้ปญ
ั หา
โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้ แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา
			 ๔. สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุน่ คิดจินตนาการ และ
คิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
94

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

			 ๕. จินตนาการเรือ่ งราว ความคิดแปลกใหม่จากสิง่ รอบตัว และแสดงออก
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น การวาดภาพ การเล่านิทาน การพูดอธิบาย
การประดิษฐ์ การสร้าง การทำ�ของเล่น ของใช้ และการแสดงออกทางศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
		 สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
		 สาระที่ ๑ การอ่าน
		 ท ๑.๑ ตัวชี้วัดชั้นปี ป.๓/๑ อ่านออกเสียงคำ� 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 เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่ให้ความรู้และความบันเทิง
		 สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
		 ท ๔.๑ ตัวชี้วัดชั้นปี ป. ๓/๑ เขียนสะกดคำ�และบอกความหมายของคำ�
		 จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ		
		 ฟัง-พูด อ่าน-เขียนคำ� มาตราตัวสะกด แม่กด ตรงตามมาตรา
ที่เป็นคำ�โดด ๆ ในประโยค ข้อความ เรื่องราวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ตามหลักภาษา มุ่งมั่นในการใช้ภาษา
เพือ่ นำ�ความรูเ้ รือ่ งมาตราตัวสะกด แม่กด ไปใช้ในการเขียนเรือ่ งสัน้ และการแสดง
บทบาทสมมติจนสำ�เร็จ (C)
		 ๑. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนคำ�มาตราตัวสะกด แม่กด ได้ (P)
		 ๒. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำ�ที่อยู่ในมาตราตัวสะกด
แม่กด ได้ (P)
		 ๓. นักเรียนเล่าเรื่องสั้นและแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่แต่งได้ (P)
		 ๔. นักเรียนมีวินัย และมุ่งมั่นในการทำ�งานจนสำ�เร็จ (A)
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กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูเปิดนิทานจากยูทูบ เรื่อง นิทานมาตราตัวสะกด ตอน เพื่อนรัก
ในฝัน ให้นักเรียนชม โดยนิทานมีเนื้อเรื่องที่มีคำ�ที่ตัวสะกดตามมาตรา “แม่กด”
๒. ครูตั้งคำ�ถามว่ามีคำ�ที่มีมาตราตัวสะกด “แม่กด” อะไรบ้าง โดยให้
นักเรียนจับคู่ และบอกคำ�ตอบเป็นคู่
๓. ครูน�ำ คำ�มาเขียนบนกระดานโดยครูจดั หมวดหมูข่ องคำ�ทีไ่ ด้จากนักเรียน
ตามชนิดของคำ� เช่น คำ�นาม คำ�กริยา คำ�วิเศษณ์ จากนั้นอ่านคำ�พร้อมกัน
๔. ครูให้นักเรียนนำ�คำ�จากที่ครูจัดหมวดหมู่ มาแต่งเรื่องสั้น โดยยก
ตัวอย่างประโยค ๒ ประโยคแล้วเชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเรื่องสั้น ๆ พร้อมใช้คำ�ถาม
ใคร ทำ�อะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการแต่งเรื่องสั้น
มากขึ้น จากนั้นครูให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้น คู่ละ ๑ เรื่อง (๕ นาที) เเล้วให้แต่ละคู่
นำ�เสนอเรื่องสั้นให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
๕. เมื่อแต่ละคู่เล่าจบ นักเรียนและครูที่เหลือจะร่วมกันสรุปเรื่อง
ตัง้ คำ�ถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้ ตัวละครมีใครบ้าง คำ�ใดบ้างมีตัวสะกด
อยู่ในมาตรา แม่กด ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ชั่วโมงที่ ๒-๓
๖. ครูนำ�นิทานของนักเรียนทุกคู่ ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคัดเลือก
เรื่องสั้นที่ดี จำ�นวน ๕ เรื่อง จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน
เพื่อจับสลากเรื่องสั้น แล้วนำ�มาแสดงบทบาทสมมุติ
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด วางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ
โดยครูคอยให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ� ในเรื่องการแสดง การเตรียมอุปกรณ์
การแสดง การแต่งกายในการแสดง (๒๐ นาที)
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ (๒๐ นาที)
๙. ครูจบั สลากเพือ่ เลือกนักเรียนแสดงบทบาทสมมุตหิ น้าชัน้ ทีละ ๑ กลุม่
(กลุม่ ละ ๑๐ นาที) จากนัน้ ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งสัน้
ที่นักเรียนแสดง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม
ทุกกลุ่ม
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แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
การสอนสมรรถนะแบบบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะหลักครบถ้วน ได้เรียนสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ  
อย่างมีความหมาย อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำ�สิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างแท้จริง
...รู้จริง เข้าใจชัด และใช้เป็น...
ลักษณะ
		 แนวทางที่ ๕ “บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ” เป็นการสอน
โดยนำ�สมรรถนะหลักทั้ง ๑๐ ด้านเป็นตัวตั้ง และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ ง ๆ
		 การบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่นำ�สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิต สังคม และโลก เช่น สถานการณ์ ประเด็นสำ�คัญในสังคม ปรากฏการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนมาเชือ่ มโยงกับเนือ้ หา ทักษะ และเจตคติในทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
การเรียนกับประสบการณ์ในชีวิต สร้างประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ
เพือ่ ให้เกิดสรรถนะหลักทัง้ สิบด้านและนำ�ไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่าง
มีความสุขและเป็นพลเมืองไทยผู้ใส่ใจสังคม การสอนแบบบูรณาการจึงเป็น
แนวทางการสอน ทีส่ อดคล้องกับปรัชญาการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐานมากทีส่ ดุ
ขั้นตอน
		 ๑. ทบทวนสมรรถนะทั้ง ๑๐ ด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ความรู้
ทักษะที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ
		 ๒. กำ�หนดหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเนื้อหา
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์และน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน หรือเป็นหน่วย
การเรียนรูท้ เ่ี ป็นภูมปิ ญ
ั ญา วิธกี ารคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ สามารถทำ�ได้หลายวิธี เช่น
เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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			 ๒.๑ เริ่มจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจหรือสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้สนใจ
ได้ง่าย
			 ๒.๒ เริ่มจากปัญหาที่พบในผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังคม และ
ออกแบบหน่วย ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
			 ๒.๓ เริ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับชาติ หรือระดับโลก
			 ๒.๔ เริ่มจากแนวคิด (Concept) สำ�คัญที่ต้องการให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และนำ�แนวคิดนั้นไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
		 ๓. กำ�หนดแนวคิด และคิดคำ�ถามให้สอดคล้องกับแนวคิด เนือ้ หา และ
ตั้งคำ�ถามที่โต้แย้งได้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด
		 ๔. กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ ที่กำ�หนด
เป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มสาระที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และ
การประเมินผล
		 ๕. กำ�หนดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยนำ�สมรรถนะมาเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมที่จัดให้นักเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
			 ในการวางแผนนั้น เนื่องจากครูมักคิดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
การจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กัน โดยคำ�นึงถึง นักเรียน สื่อ ทรัพยากรที่มี
ในบริบทของตน การเรียงลำ�ดับการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน จึงอาจ
สลับ ยืดหยุ่นได้ตามความถนัดของครู สื่อที่มี และบริบทของโรงเรียน
		 ๖. ดำ�เนินการสอน นำ�ข้อมูล ข้อสังเกตจากการสอนมาประเมิน
ปรับแผนระหว่างสอน และปรับปรุงหลังสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือพัฒนาสมรรถนะได้มากขึ้น
		 การสอนแบบบูรณาการนี้ เป็นแนวทางการสอนที่ให้ความสำ�คัญกับ
ความสนใจ และความต้องการจำ�เป็นของผู้เรียน จึงอาจมีการปรับ เพิ่มหรือลด
เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ และวิธีประเมินผล หลังจากสอนไปสักระยะ
ซึ่งครูสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่าง หน่วยการจัดการเรียนรูแ้ นวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
ประเด็นสำ�คัญ
ปัจจุบัน
สมรรถนะหลัก
Current Local/
Core
National & global Competencies
Issues

คำ�ถามสำ�คัญ
Key
Questions

สาระความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ
Subject/
Discipline Area

ผักปนเปือ้ นสารพิษ ๑๐ สมรรถนะหลัก ก่อนทีจ่ ะทำ�กิจกรรมนี้ นักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีผลต่อสุขภาพ
มีความรู้สึกกับผักอย่างไรและ
ความรูส้ กึ หลังเรียนอย่างไร
- ผักและผลไม้ที่กินทุกวัน
มาจากที่ไหน
- ผักและผลไม้ที่กินปลอดภัย
หรือไม่
- ถ้าอยากได้ผกั ทีป่ ลอดภัยจะ
ต้องทำ�อย่างไร
- ผักอินทรีย์ คืออะไร?
- มีวิธีการใดบ้างในการหา
ความรู้ เ รื่ อ งผั ก อิ น ทรี ย์ แ ละ
การปลูกผัก
- เราเชือ่ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มีขนั้ ตอนวิธกี ารปลูกผักแบบ
อินทรียด์ แู ลและเก็บเกีย่ วอย่างไร
- ผักทำ�อะไรได้บ้าง
- ผักมีประโยชน์อย่างไร
- ถ้ า เราไม่ กิ น ผั ก จะมี ผ ล
อย่างไร
- หากจะเปิดร้านขายผักให้
ประสบความสำ�เร็จและรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะต้องทำ�อะไรบ้าง
- จะมีวิธีการใดทำ�อย่างไรที่
จะชักจูงให้เด็กบริโภคผักมากขึ้น
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ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑) รับฟังการสนทนา ข้อความสัน้ ๆ
เรือ่ งราวง่าย ๆ ทีน่ �ำ เสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างตั้งใจ มีมารยาท เข้าใจ
และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถ
ตั้งคำ�ถาม ตอบคำ�ถาม แสดงความ
รู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มี
ต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน และนำ�ความรูท้ ไี่ ด้
จากการฟังไปใช้ในชีวิต
๒) พูดสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ในชีวติ ประจำ�วัน บอกความรูส้ กึ นึกคิด
ของตนเล่าเรือ่ งและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ
การแสดงง่าย ๆ ได้ ตั้งคำ�ถามและ
ตอบคำ�ถามให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้อย่างสัน้ ๆ
มีมารยาทในการพูดโดยคำ�นึงถึงความ
เหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง
๓) อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ
ทีป่ รากฏในสือ่ สิง่ พิมพ์ และสิง่ แวดล้อม
รอบตัว โดยมีความสามารถในการอ่าน
ในระดับ A1 ตามทีส่ ถาบันภาษาไทย
สิรินธรกำ�หนด* สามารถตั้งคำ�ถาม
และหาข้อมูลทีต่ อ้ งการคิดก่อนตัดสินใจ
เชื่อ และนำ�ความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
๔) เขียนข้อความ เรือ่ งสัน้ ๆ เพือ่ บอก
ความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่อง
ตามจินตนาการ โดยมีความสามารถ
ในการเขียนในระดับ A1 ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำ�หนด*
สามารถเขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย และคำ�นึงถึง
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง
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ตอนที่ ๑ มหัศจรรย์นาํ้ ผักปัน่ และ
ตามรอยเส้นทางผัก
ระยะเวลา ๒ สัปดาห์
มหัศจรรย์นํ้าผักปัน
คำ�ถามสำ�คัญ:
- ก่อนที่จะทำ�กิจกรรมนี้นักเรียน
มีความรู้สึกกับผักอย่างไร และ
ความรู้สึกหลังเรียนอย่างไร
- ผักทำ�อะไรได้บ้าง
- ผักมีประโยชน์อย่างไร
- ถ้าเราไม่กินผักจะมีผลอย่างไร
กิจกรรม/ประสบการณ์
- จุดประกายให้นักเรียนสนใจ
การปลูกผัก ด้วยกิจกรรม ทำ�นํ้าปั่น
ผักผลไม้ ทำ�อาหารจากผัก งานศิลปะ
จากส่วนต่าง ๆ ของผัก
- ครูบอกสูตรนํ้าปั่นผักของตน
เรียนรู้คำ�ว่า ถ้วยตวง หน่วยวัด
- ครูให้โจทย์คิดสูตรนํ้าปั่นของ
กลุ่มตัวเอง
- ทำ�งานกลุ่มคิดสูตรนํ้าปั่นผัก
ร่วมกัน คุยกับพ่อแม่ คุยกับเพื่อน
และเลือกสูตรนํ้าปั่นผัก
- ให้ครู และเพือ่ นชิมและสัมภาษณ์
ว่าชอบหรือไม่ชอบ เก็บข้อมูลทาง
สถิติ ทำ�แผนภูมิรูปภาพ
- เขียนสะท้อนการเรียนรู้ เกีย่ วกับ
ความรู้ สึ ก ของเขาที่ มี ต่ อ ผั ก ว่ า
เคยคิดว่า….ตอนนี้คิดว่า…..
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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)
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี
(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)

ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
๕) ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีความสุข
สนุกกับการเรียนรูแ้ ละทดลองใช้หรือ
เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
ใช้ ศั พ ท์ สั ญ ลั ก ษณ์ แผนภู มิ
แผนภาพ อย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสาร
ให้ผอู้ นื่ เข้าใจในความคิดของตนเอง
ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับวัย เนื้อหา และสถานการณ์
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์
๑) สามารถเชื่อมโยงเหตุและ
ผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน
๒) ตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจำ�วัน คาดคะเน
หาคำ�ตอบและคิดวิธกี ารหาคำ�ตอบ
โดยอาจใช้วสั ดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือช่วย
ในการสำ�รวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล
และสรุปคำ�ตอบ
๓) สามารถเขียนแผนภาพ แผนภูมิ
แบบจำ�ลองอย่างง่าย เพื่ออธิบาย
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด
ของตน

ตามรอยเส้นทาง “กว่าจะมาเป็นผัก”
คำ�ถามสำ�คัญ:
- ผักและผลไม้ทกี่ นิ ทุกวันมาจาก
ที่ไหน
- ผักและผลไม้ทก่ี นิ ปลอดภัยหรือไม่
- ถ้าอยากได้ผกั ทีป่ ลอดภัยจะต้อง
ทำ�อย่างไร
- ผักอินทรีย์คืออะไร
- มีวธิ กี ารใดบ้างในการหาความรู้
เรื่องผักอินทรีย์และการปลูกผัก
- เราเชื่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด
- มีขั้นตอน วิธีการปลูกผักแบบ
อินทรีย์ ดูแล และเก็บเกี่ยว อย่างไร
- ครูพานักเรียนไปสำ�รวจที่มา
ของผัก ไปตลาด และมีแบบสอบถาม
ง่ า ย ๆ ให้ นั ก เรี ย นถามแม่ ค้ า
โดยนักเรียนและครูร่วมกันเขียน
คำ�ถามที่อยากรู้
- ผูป้ กครอง พาไปซุปเปอร์มาเก็ต
บางคนปลูกผักเอง
- นำ�ข่าวชาวสวน ผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบด้านสุขภาพทีม่ สี าเหตุจาก
การปลูก และบริโภคผักที่มีสารพิษ
มาให้นักเรียนอ่านและให้นักเรียน
ตั้งคำ�ถามและหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการ
บริโภคผักที่มีสารพิษ
- ครูและนักเรียนร่วมกันลงข้อสรุป
ว่าปลูกผักเองดีกว่า
- สำ�รวจชนิดผักที่เพื่อน ๆ ชอบ
และนำ�ข้อมูลมารวบรวม จัดแสดง
เป็นแผนภูมริ ปู ภาพ เพือ่ ช่วยในการ
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)
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
(ศ ๑.๑ ป. ๓/๑/๓/๔/
๕/๗/๘
ศ ๑.๒ ป.๓/๒)
- ประโยชน์ของผัก
ชนิดต่าง ๆ
- การปลูก ดูแล รักษา
การปรับปรุงดิน เก็บเกีย่ ว
- ความหมายของผัก
อินทรีย์
- แมลง ทีเ่ ป็นประโยชน์
เเละเป็นโทษกับพืช
- ห่วงโซ่และสายใย
อาหาร
- ฤดูกาลและสภาพ
อากาศที่ เ หมาะกั บ
การปลูกผักชนิดต่างๆ
- การเก็ บ รวบรวม
แปลผลข้อมูล

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑) ฟังหรืออ่านเข้าใจคำ�ศัพท์ทพี่ บ
บ่อย ๆ และสำ�นวนพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัวและสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว
๒) ฟังเข้าใจและสามารถโต้ตอบ
กับผู้พูด/คู่สนทนาได้เมื่อคู่สนทนา
ใช้ส�ำ นวนง่าย ๆ พูดชัดเจนและช้า ๆ
และคู่สนทนาอาจพูดสำ�นวนนั้น ๆ
ซั้า (Repetition) และพูดซั้าโดยใช้
ถ้อยคำ�ใหม่ (Rephrasing) เมื่อพูด
เกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้
๓) สามารถพูดหรือเขียนให้ขอ้ มูล
ส่วนตัวเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองโดย
ใช้คำ�และวลีท่ีสั้นและง่ายหรือใช้
ประโยคพื้นฐานได้
๔) สามารถจดจำ�และใช้คำ�ศัพท์
ได้ตามระดับที่กำ�หนด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคำ�เดี่ยว ๆ ระดับพื้นฐานและ
ใช้วลีสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์
ในชีวิตประจำ�วันที่พบได้ทั่วไป
ทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตน
๑) รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถ
ทำ�ได้ และสิ่งที่ทำ�ไม่ได้ บอกได้ว่า
ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด
ความรูส้ กึ ความต้องการ และปัญหา
ของตนได้
๒) มีวินัยในการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน กิน เล่น
เรียน ช่วยทำ�งาน พักผ่อน นอนหลับ
อย่างพอดี พอเหมาะกับวัย
๓) ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่น
และเรียนกับเพื่อน ๆ ได้ รู้จักแบ่ง
ปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
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- ฝึกฝนทักษะการสืบค้นข้อมูล
เช่น การตั้งคำ�ถาม การสัมภาษณ์
การจดบันทึก และนำ�ข้อมูลมาศึกษา
เพือ่ ดูความเหมาะสมในการปลูกผัก
แต่ละฤดูกาล รวมถึงศึกษาเพิม่ เติม
จากผู้เชี่ยวชาญ
- ตั้งคำ�ถามเพื่อไปสัมภาษณ์
เกษตรกร
- สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผัก
อินทรีย์ สอนการเตรียมดิน การปลูก
การดู แ ล การป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช
การเก็บเกี่ยว
- หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อสาร
สนเทศร่วมกับครู ผู้ปกครอง
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษเกีย่ วกับ
ผัก ชื่อผัก ชื่ออาหาร
- พูดและเขียนประโยคสื่อสาร
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ
- บอกความรู้สึกของตนเองต่อ
การกินผักเป็นภาษาอังกฤษ
- เขียนสะท้อนการเรียนรู้

- การทำ�อาหารและ
เครื่องดื่มจากผัก
- องค์ประกอบของการ
เป็นผู้ประกอบการ
- ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ
- คำ� โครงสร้างประโยค
- ความเหมือนต่าง
ของเสียง คำ� ประโยค
ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ตอนที่ ๒ ปลูกผัก รักษ์โลก
ระยะเวลา ๔ สัปดาห์
- วางแผนปลูกผัก โดยวัดแปลง
เพื่อวางผังพื้นที่ในการปลูก
- นำ�ความรู้จากเกษตรกรมาใช้
เตรียมดิน ปลูก ดูแล
- สังเกตเมล็ดพันธ์ และคาดเดา
ว่า เป็นเมล็ดพันธุ์ของผักชนิดอะไร
และทำ�งานศิลปะจากเมล็ดพันธุ์
- ลงมือปลูกผัก ดูแล แบ่งกลุ่ม
กันดูแล ออกแบบข้อตกลงและ
ข้อปฏิบตั ใิ นการดูแลผักของกลุม่ ตนเอง

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา 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)
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ทักษะ (Skills) โยงกลับ
ไปที่ตัวชี้วัด
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
(ว ๘.๑ ป.๓/๑/๒/๓/๔/
๕/๖/๗/๘ ว ๒.๒ ป.๓ /๑/
๒/๓)

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ ๑.๑ ป.๓/๑/๒/๓
พ ๒.๑ ป.๓/๒)

ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
๔) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ - สังเกตลักษณะของต้นผักและ
ข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน บันทึกการเจริญเติบโตโดยการระบุ
รวมทัง้ มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่และ ลักษณะของลำ�ต้น ใบ ความสูง
ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ นื่ ได้อย่างเหมาะสม ความผิดปกติท่พี บ
- ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโต
ทักษะอาชีพและการเป็น
- เขียน วาด วิธีการปลูกผัก
ผู้ประกอบการ
ปัจจัยการเจริญเติบโต และขัน้ ตอน
๑) สามารถตั้งเป้าหมายในการ ของการปลูกผัก
ทำ�งาน และตั้งใจทำ�งานให้สำ�เร็จ - ฝึกฝนการทำ�อาหารจากผัก
ตามเป้าหมายที่คิดไว้
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์
๒) ทำ�งานด้วยความเอาใจใส่ - เขี ย นสะท้ อ นการเรี ย นรู้
มีความเพียรอดทนพยายามทำ�งาน การเจริญเติบโตของพืช
ให้ดีที่สุดตามความสามารถ
๓) มีทักษะพื้นฐานด้านการเงิน ตอนที่ ๓ เถ้าแก่น้อยใส่ใจโลก
รูจ้ กั ความหมายและค่าของเงิน การ ระยะเวลา ๒ สัปดาห์
ใช้จา่ ยเงิน การออม รูว้ า่ เงินมาจาก คำ�ถามสำ�คัญ:
การทำ�งานและมีจำ�กัด สามารถให้ - หากจะเปิดร้านขายผักให้ประสบ
ความเห็นในการหาเงินได้อย่างง่าย ๆ ความสำ�เร็จและรับผิดชอบต่อสังคม
๔) แสดงความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ต้องทำ�อะไรบ้าง
ผ่านการแสดงออกทางกิจกรรม - มีวิธีการใด ทำ�อย่างไรที่จะ
ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ชั ก จู ง ให้ เ ด็ ก บริ โ ภคผั ก มากขึ้ น
นาฏศิลป์ การประดิษฐ์ หัตถกรรม เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจเลือกชนิดผัก
การเล่น และการผลิตชิน้ งาน โดยใช้ ทีจ่ ะปลูก โดยทำ�เป็นแผนภูมริ ปู ภาพ
สื่อและเทคโนโลยี
กิจกรรม/ประสบการณ์
๑. ทำ�งานกลุม่ วางแผนและออกแบบ
ทักษะการคิดขัน้ สูง และนวัตกรรม เพื่อเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์อาหาร
๑) ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจ และเครือ่ งดืม่ ด้วยการตัง้ เป้าหมาย
ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันของ ร่วมกัน ว่าจะเป็นร้านประเภทใด
ตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของ ขายผลิตภัณฑ์ใด และจะนำ�เงินทีไ่ ด้
ตนมีความเหมาะสมอย่างไร
ไปมอบให้กับองค์กรการกุศลใด
๒) ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมให้เหตุผล รวมทั้งออกแบบ
และร่วมมือกับเพือ่ นในการแก้ปญ
ั หา บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชื่ อ สิ น ค้ า ชื่ อ ร้ า น
โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้วติดตาม การตั้งราคาขาย และภาชนะที่
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา นำ�มาใช้ต้องไม่เป็นการสร้างขยะ

กลุม่ สาระการเรียนรูก้ าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี
(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)
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
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)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
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
การตั้งคำ�ถามและตอบ
คำ�ถามเชิงเหตุผล
การเก็บและนำ�ข้อมูลไปใช้
การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
การคิด ออกแบบ และ
วางแผน การคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อมูล
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ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
๓) สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย
คิดยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิด
ริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
๔) จินตนาการเรื่องราว ความคิด
แปลกใหม่จากสิง่ รอบตัว และแสดงออก
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น การ
วาดภาพ การเล่านิทาน การพูดอธิบาย
การประดิษฐ์การสร้างการทำ�ของเล่น
ของใช้และการแสดงออกทางศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

๒) ดำ�เนินการตามแผนทีไ่ ด้วางไว้
ด้วยการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก
ในกลุม่ ตามความสนใจและความถนัด
๓) สะท้อนคิดและสะท้อนผล
เพือ่ ประเมินการทำ�งาน และผลงาน
โดยระบุสงิ่ ทำ�ได้ดี และสิง่ ทีค่ วรพัฒนา
พร้อมอ้างอิงหลักฐาน หรือเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ จริงจากกระบวนการทำ�งาน
ของตนและกลุ่ม
๔) เขียนเชิญชวนให้เด็กประถม
มาปลูกผักกินเอง โดยใช้ประสบการณ์
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ และความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ดิจิทัล
หน่วยการเรียนนีข้ องตนมาประกอบ
๑) รูจ้ กั และเลือกใช้เครือ่ งมือ และ
แหล่งสื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่าง
เหมาะสมกับวัย
๒) เลือกสาระทีม่ ปี ระโยชน์ทไี่ ด้จาก
สือ่ สารสนเทศไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว
การทำ�งานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ�
๑) ทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�กลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการ
ทำ�งานหรือวิธกี ารทำ�งานทีด่ เี หมาะสม
๒) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
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การแก้ปัญหา
การสืบค้นข้อมูล
การสัมภาษณ์
การสื่อสาร
เจตคติ/คุณลักษณะ
(Attribute/Attitude)
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
(ว ๒.๒ ป.๓ /๓ ว ๘.๑
ป.๓/๖/๗/๘)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
(ส ๓.๑ ป.๓/๓ ส ๕.๒
ป.๓/๕)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
(พ ๔.๑ ป.๓/๒/๓)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชี พ และ
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)

ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
๓) ร่ ว มทำ � งานกลุ่ ม กั บ เพื่ อ น
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการทำ � งาน
รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการ
ทำ�งาน พยายามทำ�งานให้ดีที่สุด
และช่วยเหลือเพือ่ น เพือ่ ให้เกิดความ
สำ�เร็จในการทำ�งานร่วมกัน
๔) เมือ่ การทำ�งานกลุม่ เกิดมีปญ
ั หา
ช่วยคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี
๕) ช่วยสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์อันดีของเพื่อนในกลุ่ม
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้
ที่มีสำ�นึกสากล
๑) ปฏิบตั ติ ามบทบาทและหน้าที่
ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ชั้นเรียน
โรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม
๒) ร่วมกับผูอ้ นื่ แสวงหาทางออก
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อเผชิญกับ
ปัญหา ความขัดแย้ง หรือมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน
๓) มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดกติกา
ปฏิบัติตามกติกาในห้องเรียน และ
โรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข
๔) มีสว่ นร่วมในกิจกรรมจิตอาสา
หรือแก้ไขปัญหาส่วนรวมทีเ่ หมาะสม
ตามวัย

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์
(ค ๖.๑ ป.๓/๕/๖)
- แบบอย่ า งและ
คุ ณ ลั ก ษณะของการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร
และนำ�คุณลักษณะมาใช้
กับตน
- ความรับผิดชอบ
ในการทำ�งานจนสำ�เร็จ
- ความอดทนและ
ไม่ย่อท้อต่อการทำ�งาน
- มารยาทในการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
- เคารพและให้ความ
สำ�คัญกับคนอื่น เช่น
เพื่อน ครู ชาวสวน และ
ผู้ซื้อ
- เห็นความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของ
คน พืช สัตว์

การวัดและประเมินผลเสนอแนะ (Suggested Assessment)
เนื้อหาสาระเสนอแนะ
Formative: สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำ�ถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ (Suggested Content)
ระหว่างการทำ�งานในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่ แก้ไข กระตุน้ และต่อยอดความรู้
ความเข้าใจของนักเรียน
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ผลการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ สนอแนะ
เนื้อหาสาระ
LEARNING OUTCOME /
SUGGESTED
CONTENT
SPECIFIC COMPETENCIES
LEARNING EXPERIENCE
โยงกลับไปที่ตัวชี้วัด
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
การทำ�งานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ�
การเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง/ตื่นรู้ ที่มีสำ�นึกสากล
Summative:
๑) สะท้อนคิดและสะท้อนผลเพื่อประเมินการทำ�งาน และผลงาน
โดยระบุสิ่งที่ทำ�ได้ดี และสิ่งที่ควรพัฒนา พร้อมอ้างอิงหลักฐาน หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการทำ�งานของตนและกลุ่ม
๒) เขียนเชิญชวนให้เด็กประถมมาปลูกผักกินเอง โดยใช้ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนหน่วยการเรียนนี้ของตนมาประกอบ
แหล่งเรียนรู้เสนอแนะ Suggested Resource
เกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในชุมชนตลาดในชุมชนบุคลากรในโรงเรียน
ห้องสมุดผู้ปกครอง
หมายเหตุ
ในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้อาจไม่จำ�เป็นต้องบูรณาการทั้ง ๑๐ สมรรถนะ เนื่องจากสมรรถนะ
จะเกิดได้จริงในเด็กบางคนอาจใช้เวลานานเกินกว่าเวลาที่กำ�หนดไว้ในหน่วยบูรณาการ
ครูอาจรีบร้อนที่จะวัดผลจึงไม่ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะอย่างแท้จริง ครูควรวัดผล
สมรรถนะได้จริงโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
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แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วัน
การส่งเสริมสมรรถนะหลักขณะผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน
เป็นวิธีการส่งเสริมสมรรถนะอย่างเป็นธรรมชาติและ
ช่วยปลูกฝังให้สมรรถนะดังกล่าวมีความมั่นคงถาวร
จากการปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกวันอีกด้วย
ลักษณะ
		 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วัน เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้
อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กบั การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันปกติของนักเรียน สอดคล้อง
กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มักเกิดในโรงเรียน นับเป็นการฝึกพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ
ได้อย่างซํา้ ๆ อีกทัง้ เป็นไปตามธรรมชาติปกติของชีวติ นักเรียน ทีจ่ ะมีความยืดหยุน่
และท้าทายในการเผชิญสถานการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต และเมื่อฝึกพัฒนา
สมรรถนะนัน้ ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและผ่านสถานการณ์ตา่ ง ๆ ผูเ้ รียนจะค่อย ๆ
มีสมรรถนะนั้น ๆ อย่างแท้จริง สามารถนำ�ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำ�เนินชีวิตจริง
ขั้นตอนการดำ�เนินการ
๑. ขั้นเตรียมการ
		 ๑.๑ สำ�รวจกิจวัตรประจำ�วันของผู้เรียนซึ่งมีทั้งกิจวัตรที่เป็นรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค และรายปี จัดทำ�เป็นรายการไว้
		 ๑.๒ จัดทำ�รายละเอียดของกิจกรรมที่ทำ�ในกิจวัตรต่าง ๆ โดยเริ่มต้น
ทำ�ไปทีละกิจวัตรดังนี้
				 ๑) ระบุจุดประสงค์หลักของกิจวัตรนั้น
				 ๒) พิจารณาว่าสมรรถนะอะไรที่สามารถนำ�มาเพิ่มเติม เพื่อช่วย
ให้ทำ�กิจวัตรนั้นได้ดีขึ้น (สามารถใช้รายการ ๑๐ สมรรถนะช่วยในการวิเคราะห์
ตรวจสอบ)
			 ๓) นำ�สมรรถนะที่เพิ่มไปเติมในจุดประสงค์ข้อ ๑
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		 ๑.๓ กำ�หนดสาระ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ (A) รวมทั้ง
ตัวชี้วัดของ KPA ที่จำ�เป็นต่อการเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้
๑.๔ จัดทำ�รูบริกส์การวัดและประเมินสมรรถนะ เพื่อใช้ในการกำ�กับ
ติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียน และการวัดประเมินผล
๑.๕ จัดทำ�เอกสารความรู้เสริมสำ�หรับครูเนื่องจากการดูแล ติดตาม
กำ�กับพฤติกรรมของผู้เรียนนั้น ไม่ได้เป็นหน้าที่ของครูประจำ�ชั้นเพียงผู้เดียว
แต่เป็นหน้าทีข่ องครูทกุ คนทีจ่ ะต้องเอาใจใส่ดแู ล สมรรถนะหลายสมรรถนะอาจ
ไม่ได้อยูใ่ นความชำ�นาญของครูทกุ คน ดังนัน้ ครูทมี่ คี วามรู้ ความเข้าใจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสมรรถนะนั้น ๆ จึงควรจัดทำ�เอกสารให้ความรู้เสริมแก่ครูคนอื่น เพื่อให้มี
ความเข้าใจตรงกันในประเด็นที่ต้องการเสริมให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูทุกคนจึงมี
ตัวช่วยในการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน
		 กิจกรรมประจำ�วันที่นักเรียนทำ�เป็นประจำ� มักเป็นการกระทำ�ที่ทำ�
เหมือน ๆ กัน และซํ้า ๆ กัน ไม่ว่าจะเรียนในระดับใด ทำ�ให้นักเรียนไม่ได้มี
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้น ครูจึงควรจะต้องร่วมกันคิดว่า ในแต่ละระดับชั้นหรือ
ช่วงชั้น นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จะต้องมีวินัยในกิจวัตรการเคารพธงชาติ
แต่นักเรียนในระดับ ป.๔ - ป.๖ ควรจะต้องมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นคือ สามารถดูแล
รักษาวินยั ของหมูค่ ณะได้ ซึง่ หมายถึงการทีน่ กั เรียนจะต้องมีสมรรถนะอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้
เช่น การสังเกต การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและหมูค่ ณะ การสือ่ สารอย่างเหมาะสม
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ประจำ�วัน
๒. ขั้นปฏิบัติการซ่อมเสริมสมรรถนะ
		 ๒.๑ เริม่ ต้นจากการสำ�รวจพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ วัตรของผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้รูบริกส์เป็นเครื่องมือ
		 ๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำ�รวจ พฤติกรรมใดที่ผู้เรียนยัง
ไม่ได้ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั แิ ต่ไม่มคี ณ
ุ ภาพ หรือปฏิบตั แิ ต่ไม่สมํา่ เสมอ ตัวอย่างเช่น
กิจวัตรการเคารพธงชาติในตอนเช้าของทุกวัน อาจพบว่านักเรียนจำ�นวน
ไม่น้อยยังจำ�เนื้อเพลง และร้องเพลงชาติไม่ได้
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		 ๒.๓ นำ � ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มาออกแบบการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อซ่อมหรือเสริมสมรรถนะ เช่น
				 ๑) กรณีที่มีพฤติกรรมเป็นปัญหาร่วมของผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็น
พฤติกรรมที่ต้องซ่อมหรือเสริมเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ให้ครูออกแบบกิจกรรม
ซ่อมหรือเสริมการเรียนรูเ้ รือ่ งนัน้ โดยอาจสอนในชัน้ เรียนในกลุม่ สาระทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือจัดในเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหรืออาจจะนัดหมายเรียนนอกเวลา หรือ
อาจจะใช้กลยุทธ์ให้เพื่อนสอนเพื่อน ซึ่งการดำ�เนินการนี้ครูสามารถใช้ประโยชน์
จากเอกสาร สาระ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ซึ่งได้จัดทำ�ไว้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑.๓) ของขั้นดำ�เนินการ
				 ๒) กรณีที่เป็นปัญหารายบุคคล ครูอาจใช้การแนะนำ�หรือสอน
เป็นรายบุคคล หรือ ให้เพือ่ นช่วยเพือ่ น หรือให้ผเู้ รียนดำ�เนินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยครูเป็นที่ปรึกษา
					 ทั้งนี้ครูควรเก็บข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้
เห็นภาพรวมของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งสะท้อนจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน และ
ช่วยให้รู้ว่าควรให้การดูแลติดตามและกำ�กับนักเรียนคนใดในเรื่องใด
					 เพื่อช่วยให้ไม่เป็นภาระมากสำ�หรับครู ครูสามารถจัดระบบ
ให้นักเรียนเป็นผู้เก็บข้อมูล และติดตาม กำ�กับพฤติกรรมของกันและกัน ครูควร
มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ และมีการสุ่มตรวจสอบตามความเหมาะสม
					 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วันนั้นมีมากมาย ในที่นี้ได้
เลือกมาเป็นตัวอย่าง ๒ สมรรถนะ คือ การเคารพ กราบ ไหว้ เเละการรับประทาน
อาหาร
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ตัวอย่างการพัฒนาสมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำ�วัน
สมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้
คำ�อธิบายสมรรถนะ
		 การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นการเรียนรูท้ จ่ี ะอ่อนน้อม ถ่อมตน เรียนรูม้ ารยาท
ทีง่ ดงามของวัฒนธรรมไทย การเคารพ กราบ ไหว้ แสดงออกกับบุคคลตามลำ�ดับ
อาวุโส การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นพฤติกรรมทีค่ วรทำ�อย่างสมํา่ เสมอ อย่างถูกวิธี
นอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยทีด่ งี ามแล้ว ยังมีสว่ นสำ�คัญจะโน้มน้าว
ให้ตนมีอปุ นิสยั ทีอ่ อ่ นน้อม มีสมั มาคารวะ ยอมรับฟังบุคคลอืน่ ได้งา่ ย ทัง้ การพูด
การกระทำ� การให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานใด ๆ
		 การเคารพ กราบ ไหว้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ตลอดเวลา
ตัง้ แต่เดินเข้าโรงเรียน จนกระทัง่ กลับออกจากโรงเรียน ได้แก่ การกราบ หรือไหว้
พระพุทธรูป หรือรูปเคารพอืน่ ๆ บริเวณหน้าโรงเรียน การไหว้ระหว่างนักเรียนกับ
ผูป้ กครอง นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกบั ครู ครูกบั เจ้าหน้าทีต่ า่ ง ๆ
ในโรงเรียน ครูกบั ผูบ้ ริหาร ครูกบั ผูป้ กครอง เป็นต้น
ตารางเเสดงสมรรถนะย่อยเเละสาระสำ�คัญของสมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้
สมรรถนะ
๑. การ
เคารพ
กราบ
ไหว้
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สมรรถนะย่อย

K,P,A ทีส่ �ำ คัญ

๑.๑ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกวิธีมีความนุ่มนวล
และชื่น ชมยิ น ดี ท่ีไ ด้
กราบไหว้
๑.๒ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกต้องกับสถานะของ
บุคคล
๑.๓ กราบไหว้ได้อย่าง
ถูกต้องกับสถานะของ
บุคคลและสถานการณ์

๑. การกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพ
เราควรฝึกการกราบไหว้ให้ถกู ต้องตามวิธแี ละ
ขัน้ ตอนต่าง ๆ รวมทัง้ ให้เหมาะสมกับบุคคล
สถานทีแ่ ละสถานการณ์
๒. ลักษณะของการกราบไหว้
๒.๑ กราบไหว้ได้ถกู วิธเี หมาะสมกับบุคคล
สถานทีแ่ ละสถานการณ์
๒.๒ กราบไหว้ได้อย่างนุม่ นวลสวยงามตาม
มารยาทไทย
๒.๓ กราบไหว้ดว้ ยความชืน่ ชมยินดี
๓. การเห็นคุณค่าของการแสดงความเคารพ
กราบไหว้ และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้กราบไหว้บคุ คล
ต่าง ๆ เพือ่ แสดงความเคารพและเป็นการร่วม
รักษาวัฒนธรรมไทย
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ตารางแสดงรูบริกส์ การวัดเเละประเมินสมรรถนะการเคารพ กราบ ไหว้
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย
๑. การ
๑.๑ กราบไหว้
เคารพ
ได้ อ ย่ า งถู ก วิ ธี
กราบ ไหว้ มี ค วามนุ่ม นวล
และชื่น ชมยิ น ดี
ทีไ่ ด้กราบไหว้
๑.๒ กราบไหว้
ได้อย่างถูกต้องกับ
สถานะของบุคคล
๑.๓ กราบไหว้
ได้อย่างถูกต้องกับ
สถานะของบุคคล
และสถานการณ์

๑

๒

ระดับคุณภาพ
๓

กราบหรือไหว้
บุคคลและ
สถานทีไ่ ด้
อย่างถูกต้อง

กราบไหว้
ทัง้ บุคคล
และสถาน
ทีไ่ ด้อย่าง
ถูกต้องตาม
สถานการณ์

กราบไหว้ท้งั
บุ ค คลและ
สถานที่ ไ ด้
อย่างถูกต้อง
นุ่มนวลตาม
สถานการณ์

๔

หมายเหตุ

กราบไหว้ทง้ั
บุคคลและ
สถานทีไ่ ด้อย่าง
ถูกต้องนุม่ นวล
ตามสถานการณ์
ด้วยความ
ชืน่ ชมยินดี

ตัวอย่างการสอน
		 ๑) ครูจดั บรรยากาศสถานทีแ่ ละนักเรียนให้สงบเงียบพอสมควร
		 ๒) ครูให้นกั เรียนหนึง่ คูม่ าแสดงการกราบทีน่ กั เรียนเคยปฏิบตั โิ ดยนักเรียน
คนอืน่ ๆ คอยสังเกต
		 ๓) ครูเขียนกระดานแบ่งเป็น ๒ ข้างให้นกั เรียนบอกว่าสิง่ ทีน่ กั เรียนตัวอย่าง
ทำ�ได้ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุง คืออะไร ครูเขียนคำ�ตอบนักเรียน
บนกระดานพร้อมอธิบาย เช่น
๑. ท่านัง่ เตรียม
๒. การประนมมือ
๓. การกราบลง
๔. ตำ�แหน่งของนิว้ มือ
๕. ตำ�แหน่งข้อศอก
๖. ...............................

ทำ�ถูกต้อง สวยงาม นุม่ นวล

ควรปรับปรุง
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		 ๔) ครูแสดงการกราบ / การไหว้ทถ่ี กู ต้อง พร้อมอธิบายให้นกั เรียนตัง้ ใจ
สังเกต อาจใช้สอ่ื วีดโิ อประกอบและให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั ิ
		 ๕) ครูพานักเรียนไปวัดเพื่อฟังเทศน์หรือนิทานชาดกในวันธรรมสวนะ
(หรือนิมนต์พระมาที่โรงเรียน) โดยก่อนการฟังให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
พระภิกษุหรือผูใ้ หญ่ทพ่ี บในวัด
ความรูเ้ สริม
		 การกราบบุคคลมี ๒ สถานะทีเ่ ป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ได้แก่ การกราบพระ
และการกราบผู้ใหญ่ การกราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
ท่าเตรียม
ชาย นัง่ คุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตัง้ ปลายเท้าและส้นเท้าชิด
กัน นัง่ บนส้นเท้า เข่าทัง้ สองห่างกันพอประมาณ มือทัง้ สองวางควา่ํ บนหน้าขา
ทัง้ สองข้าง นิว้ ชิดกัน (ท่าเทพบุตร)
				
หญิง นัง่ คุกเข่าตัวตรง ปลายเท้าราบ เข่าถึงปลายเท้าชิดกัน
นัง่ บนส้นเท้า มือทัง้ สองวางควํา่ บนหน้าขาทัง้ สองข้าง นิว้ ชิดกัน (ท่าเทพธิดา)
ท่ากราบ
		 จังหวะที่ ๑ (อัญชลี) ยกมือขึน้ ในท่าประนมมือ
		 จังหวะที่ ๒ (วันทนาหรือวันทา) ยกมือขึน้ ไหว้ตามระดับที่ ๑ การไหว้พระ
		 จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือทัง้ สองลงพร้อม ๆ กัน ให้มอื และแขนทัง้ สอง
ข้างราบกับพืน้ ควา่ํ มือ ห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพืน้ ระหว่างมือได้
					 ชาย ศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้น หลังไม่โก่ง
					 หญิง ศอกทัง้ สองข้าง จรดพืน้ ระหว่างมือทัง้ สอง
		 ทำ�สามจังหวะให้ครบ ๓ ครัง้ แล้วยกมือขึน้ ไหว้ในท่าไหว้พระ แล้ววางมือ
ควํา่ ลงบนหน้าขาในท่าเตรียมกราบ จากนัน้ ให้เปลีย่ นอิรยิ าบถตามความเหมาะสม
การกราบผูใ้ หญ่
		 การกราบผูใ้ หญ่ทอ่ี าวุโสรวมทัง้ ผูม้ พี ระคุณ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่
ครู อาจารย์ และผูท้ เ่ี ราเคารพ ผูก้ ราบทัง้ ชายและหญิงนัง่ พับเพียบทอดมือทัง้ สอง
ข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทัง้ สองคร่อมเข่าทีอ่ ยูด่ า้ นล่างเพียงเข่าเดียว มือประนม
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ตัง้ กับพืน้ ไม่แบมือ ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือทีป่ ระนม ในขณะ
กราบไม่กระดกนิว้ มือขึน้ รับหน้าผาก กราบเพียงครัง้ เดียว จากนัน้ ให้เปลีย่ นอิรยิ าบถ
โดยการนั่งสำ�รวมประสานมือ เดินเข่าถอยหลังพอประมาณ แล้วลุกขึ้นจากไป
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ก�ำ หนดระดับของการไหว้ไว้ ๓ ระดับ
โดยใช้นว้ิ หัวแม่มอื และใบหน้าเป็นตัวกำ�หนดตำ�แหน่ง ดังนี้
การไหว้ระดับที่ ๑ ใช้ส�ำ หรับไหว้พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุทางพุทธศาสนา ในกรณี
ทีเ่ ราไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยให้นว้ิ หัวแม่มอื จรดระหว่างคิว้
นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผาก นัยว่า พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ควรเคารพอย่าง
สูงสุด จึงยกมือทีป่ ระนมขึน้ ให้สมั ผัสส่วนทีส่ งู สุดของร่างกาย หรืออีกนัยหนึง่ ว่า
พระรัตนตรัยนัน้ เป็นดวงแก้วมณีทป่ี ระเสริฐ มีคา่ สูง คอยกำ�กับและสอนให้เรามีสติ
มีปญ
ั ญาอยูต่ ลอดเวลา จึงสมควรแก่การเคารพกราบไหว้ การไหว้ในระดับที่ ๑ นี้
จึงให้ยกมือทีป่ ระนมขึน้ ให้นว้ิ หัวแม่มอื อยูร่ ะหว่างคิว้ ทัง้ สองข้างนัน่ เอง
การไหว้ระดับที่ ๒ ใช้ส�ำ หรับไหว้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู
อาจารย์และผูท้ ม่ี เี ราเคารพนับถืออย่างสูง โดยให้นว้ิ หัวแม่มอื จรดปลายจมูก
นิว้ ชีส้ มั ผัสระหว่างคิว้ นัยว่า บุคคลกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีค่ วรแสดงความเคารพอย่างสูง
รองลงมาจากพระรัตนตรัย มือทีส่ มั ผัสส่วนของใบหน้าจึงลดตา่ํ ลงมา หรืออีกนัยหนึง่ ว่า
บุคคลกลุ่มนี้ทำ�ให้เรามีลมหายใจเกิดขึ้นมาได้ และเป็นผู้มีพระคุณที่ทำ�ให้เรา
ดำ�เนินชีวิตอยู่ได้ในสังคม ควรแก่การแสดงความเคารพ การไหว้ในระดับที่ ๒
จึงให้ยกมือทีป่ ระนมขึน้ ให้นว้ิ หัวแม่มอื อยูบ่ ริเวณปลายจมูก
การไหว้ระดับที่ ๓ ใช้ส�ำ หรับไหว้บคุ คลทัว่ ๆ ไป ทีม่ วี ยั วุฒสิ งู กว่า
เราไม่มากนัก รวมถึงใช้แสดงความเคารพผู้ท่เี สมอกันหรือเป็นเพื่อนกัน
ได้ดว้ ย โดยให้นว้ิ หัวแม่มอื จรดปลายคาง นิว้ ชีส้ มั ผัสบริเวณปลายจมูก นัยว่าบุคคล
กลุม่ นีค้ วรแก่การเคารพรองลงมาจากบิดามารดา มือทีส่ มั ผัสส่วนของใบหน้าจึงลดตํา่
ลงมาตามลำ�ดับ หรืออีกนัยหนึง่ ว่า บุคคลกลุม่ นี้ เป็นผูท้ เ่ี ราจะต้องพบปะพูดคุยอยู่
ด้วยเป็นประจำ� การใช้วาจาจึงเป็นสิง่ ทีค่ วรระมัดระวังเป็นพิเศษ การไหว้ระดับที่ ๓
จึงให้ยกมือทีป่ ระนมขึน้ ให้นว้ิ หัวแม่มอื อยูบ่ ริเวณปลายคาง
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			 ในการยืนไหว้นน้ั ชายให้ยนื ตัวตรง ค้อมตัวลงพร้อมกับยกมือขึน้ ไหว้
ตำ�แหน่งของนิว้ หัวแม่มอื ให้ถกู ต้องตามระดับของบุคคลทีเ่ ราแสดงความเคารพ
จากนัน้ ลดมือลงพร้อมกับยืดตัวขึน้ กลับมาในท่ายืนตรงตามเดิม
			 สำ�หรับหญิงนั้น เมื่อยืนไหว้ ให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งที่ถนัดไปข้างหลัง
เล็กน้อย พร้อมกับย่อตัวยกมือขึ้นไหว้ ตำ�แหน่งของนิ้วหัวแม่มือให้ถูกต้อง
ตามระดับของบุคคลทีเ่ ราแสดงความเคารพ จากนัน้ จึงลดมือลงพร้อมกับชักเท้า
ทีถ่ อยไปกลับมาอยูใ่ นท่ายืนตรงตามเดิม หรือจะใช้การยืนตรงไหว้แบบชายก็ได้
			 ส่วนการประนมมือไว้ท่รี ะดับอกนั้น เป็นการแสดงอาการรับไหว้ คือ
เมือ่ มีผนู้ อ้ ยมาแสดงความเคารพเราด้วยการกราบหรือไหว้ เราต้องแสดงอาการ
รับไหว้ตอบ เป็นการแสดงให้รวู้ า่ เราให้ความสนใจกับผูท้ เ่ี ข้ามาแสดงความเคารพ และ
ทำ�ให้เขาไม่เกิดอาการเคอะเขินด้วย การไหว้และการรับไหว้จะดูนมุ่ นวลและสวยงาม
หากทำ�ไปพร้อม ๆ กัน การรับไหว้ท่ใี ห้ประนมมือขึ้นอยู่ระหว่างอกนั้น นัยว่า
เป็นการแสดงออกทีม่ าจากใจ นัน่ เอง
เมื่อเรารู้ถึงตำ�แหน่งของการไหว้แล้ว การนำ�ไปปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยาก
แต่อย่างใด ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ นั่งเก้าอี้ หรือนั่งกับพื้น เราก็สามารถแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ได้ทง้ั สิน้
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ตัวอย่างการพัฒนาสมรรถนะชีวติ ในกิจวัตรประจำ�วัน
สมรรถนะการรับประทานอาหาร
คำ�อธิบายสมรรถนะ
		 วิถปี กติในวันทีม่ าโรงเรียน นักเรียนมักจะรับประทานอาหารเช้าจากบ้าน
และมารับประทานขนม ดืม่ นม นํา้ รับประทานอาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน และ
หาซือ้ ขนม นา้ํ หลังเลิกเรียนทีร่ า้ นค้านอกโรงเรียน ดังนัน้ การรับประทานอาหาร
ขนม และนํา้ จึงเป็นกิจวัตรทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้ ในแต่ละวัน เป็นโอกาสการเรียนรู้
ได้อย่างดี นักเรียนจะได้เรียนรู้ และต่อรองกับตนเอง ระหว่างความอยาก ความชอบ
ความรู้ ประโยชน์ และความจำ�เป็นต่อร่างกาย
ตารางแสดงสมรรถนะย่อยและสาระสำ�คัญของสมรรถนะการรับประทานอาหาร
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย
K,P,A ทีส่ �ำ คัญ
๒.๑ รับประทานอาหาร ๑.การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
๒. การ
รับประทาน ได้ ค รบ ๕ หมู่ แ ละ เป็นเรือ่ งจำ�เป็นทีต่ อ้ งฝึกตัง้ แต่เด็กเพือ่ ให้เป็น
ผูม้ อี ปุ นิสยั ทีด่ ี โดยควรรูเ้ กีย่ วกับ
อาหาร พึงพอใจ
๒.๒ ลดการรับประทาน
หรือเติมเครือ่ งปรุงหวาน
มันเค็ม
๒.๓ รับประทานอาหาร
ได้ สั ด ส่ ว นพอดี กั บ
ปริมาณความต้องการ
ของร่างกาย

๑.๑ อาหารหลักมี ๕ หมู่
๑.๒ ปริมาณอาหารที่นักเรียนควรกิน
ในแต่ละวันมีสัดส่วนข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ถ่ัว
ผักผลไม้เป็น ๑:๑:๒
๑.๓ อาหารที่ควรลด คืออาหารที่มีรส
หวานจัด มันจัด เค็มจัด
๒. ลั ก ษณะของการรั บ ประทานอาหาร
ทีถ่ กู สุขลักษณะ
๒.๑ รับประทานอาหารให้ค้ รบ ๕ หมู่
๒.๒ ลดการรับประทานหรือเติมเครือ่ งปรุง
หวาน มัน เค็ม
๒.๓ รับประทานอาหารให้ได้สดั ส่วนพอดี
กับปริมาณความต้องการของร่างกาย
๓. การเห็นคุณค่าและพึงพอใจในการรับประทาน
อาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ
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ตารางแสดงรูบริกส์การวัดเเละประเมินสมรรถนะการรับประทานอาหาร
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย

๑
๒. การ
๒.๑ รับประทาน รับประทาน
รับประทาน อาหารได้ครบ ๕ หมู่ อาหาร
อาหาร
และพึงพอใจ
ขนม นํ้าที่มี
๒.๒ ลดการรับ ประโยชน์
ประทานหรือเติม
เครื่องปรุงหวาน
มัน เค็ม
๒.๓ รับประทาน
อาหารได้สัดส่วน
พอดีกับปริมาณ
ความต้องการของ
ร่างกาย

๒
รับประทาน
อาหาร ขนม
นํ้า ได้ครบ
๕ หมู่
ในแต่ละวัน
และเป็น
อาหารมี
ประโยชน์

ระดับคุณภาพ
๓
รับประทาน
อาหาร ขนม
นํ้ า ได้ ค รบ
๕ หมูใ่ นแต่ละ
วันเป็นอาหาร
มีประโยชน์
และลดหวาน
มัน เค็ม

๔
หมายเหตุ
รับประทาน
อาหารขนม
นํ้าได้ครบ
๕ หมู่ใน
แต่ละวัน
เป็นอาหารมี
ประโยชน์และ
ลด หวานมัน
เค็มได้อาหาร
ในปริมาณ
พอดีกับความ
ต้องการของ
ร่างกาย

ตัวอย่างการสอน
		 ๑) ครูนำ�อาหารกลางวันในวันนี้จากโรงอาหาร ขนม น้าํ ดื่มหลากหลาย
นมเท่าปริมาณทีน่ กั เรียนจะรับประทานในหนึง่ วันมาเป็นสือ่ การสอน
		 ๒) ครูเขียนกระดานตาม “ส่วนประกอบของอาหาร” เท่าทีน่ กั เรียนบอกได้
และกะประมาณสัดส่วนแบ่งเป็นสามประเภท ประเภทแป้ง เนือ้ สัตว์ ผักผลไม้
ให้นกั เรียนกะประมาณว่าเป็นสัดส่วนเท่าใด
		 ๓) ครูให้ความรูเ้ พิม่ เติมว่าร่างกายของนักเรียนต้องการอาหาร ขนม นา้ํ
ในแต่ละวันครบ ๕ หมูแ่ ละเป็นอาหารมีประโยชน์ไม่หวานจัด ไม่มนั ไม่เค็มจัด
ไม่ใส่สี ไม่สกปรกโดยปรุงด้วยการต้ม นึง่ มากกว่าการทอด ปิง้ หรือย่าง ซึง่ ปริมาณ
ที่พอเหมาะความต้องการของร่างกายนักเรียนคือ แป้ง เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้
เป็นสัดส่วน ๑ : ๑ : ๒
		 ๔) นักเรียนพูดคุยแลกเปลีย่ นถึงอาหารว่าง นา้ํ หวาน ทีช่ อบว่าควรรับประทาน
หรือไม่ รับประทานบ่อย ๆ ดีหรือไม่ ฝึกอ่านข้อมูลที่ซองขนม ควรเปลี่ยนเป็น
อาหารว่างจากนา้ํ หวานอะไรทีช่ อบและได้ประโยชน์คล้ายกัน
		 ๕) นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการด้วยรูปภาพและซองขนมทีช่ อบ ให้ความรู้
ปริมาณทีจ่ ะกินได้ในแต่ละวัน
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		 ๖) นักเรียนออกแบบเมนูอาหารเย็นทีน่ กั เรียนชอบได้สารอาหารครบ ๕ หมู่
ไม่หวาน ไม่มนั ไม่เค็ม นำ�ไปฝากผูป้ กครอง
ความรูเ้ สริม
การเลือกรับประทานอาหาร
		 เด็กไทยส่วนใหญ่ยงั คงมีพฤติกรรมการกินอาหารทีไ่ ม่ถกู หลักโภชนาการ
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินตามใจชอบ การไม่กินผัก การรับประทานอาหารที่
ไม่มปี ระโยชน์ซา้ํ ๆ เป็นเวลานาน ผลทีต่ ามมาคือ ภาวะ ‘ผอม’ ในเด็กทีไ่ ด้รบั
สารอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ ภาวะ ‘เตีย้ ’ ในเด็กทีข่ าดสารอาหารเรือ้ รัง และภาวะ
‘อ้วน’ ในเด็กทีไ่ ด้รบั สารอาหารเกินความต้องการของร่างกาย จากรายงานประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กไทยมีภาวะเตีย้
ร้อยละ ๗.๕ ภาวะผอม ร้อยละ ๕.๒ และภาวะเริม่ อ้วนและอ้วน ร้อยละ ๑๒.๕
ขณะทีเ่ กณฑ์ขององค์การอนามัยโลกกำ�หนดว่า ต้องมีภาวะเตีย้ ไม่เกินร้อยละ ๑๐
ผอมไม่เกินร้อยละ ๕ และอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ การปรับนิสัยการกินของ
ตนเอง ไม่กินของหวานจัด มันจัด เค็มจัด เพิ่มการกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น
เป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี ส่วนระดับพลังงาน จะแตกต่างกันตามเพศ วัย และกิจกรรม
สำ�หรับเด็กควรได้รบั พลังงาน ๑,๖๐๐ กิโลแคลอรี ต่อวัน
		 กลุม่ ข้าว – แป้ง
			 ควรได้รบั วันละ ๘-๑๒ ทัพพี อาหารกลุม่ นีร้ วมถึง ข้าว ก๋วยเตีย๋ ว บะหมี่
ขนมจีน ขนมปัง และขนมทัง้ หลายทีม่ แี ป้งเป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมเค้ก ซาลาเปา
บัวลอย ซ่าหริม่ เป็นต้น
		 กลุม่ ผัก
			 แหล่งของใยอาหาร เด็ก ๆ ควรกินวันละ ๔ ทัพพี (๑ ทัพพีประมาณ
๓-๔ ช้อนกินข้าว) เมนูอาหารจานผักหาทานได้งา่ ย เช่น แกงส้ม แกงเลียง แกงป่า
อาหารจานเดียว เช่น ขนมจีนนํา้ พริก นํา้ ยา หรือข้าวยำ� ใน ๑ มือ้ ได้ผกั ๒ ทัพพี
ไม่ยากนัก ควรหมุนเวียนชนิดของผักจะได้รบั สารอาหารตามทีต่ อ้ งการ

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

117

		 กลุม่ ผลไม้
			 ขอให้ยึดหลักว่า ควรทานผลไม้หลังอาหารทุกมื้อและระหว่างมื้อ
เมื่อหิว รวม ๆ แล้วควรได้ผลไม้วันละ ๓-๕ ส่วน แต่ละ ๑ ส่วน ของผลไม้
เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เช่น กล้วยนํา้ ว้า ๑ ผล ส้มเขียวหวาน ๑ ผลใหญ่
ฝรัง่ ๑/๒ ผล เงาะ ๔ ผล ถ้าเป็นผลไม้ผลใหญ่ เช่น มะละกอ สับปะรด แตงโม
ประมาณ ๖-๘ คำ�เท่ากับ ๑ ส่วน ปริมาณผลไม้มากน้อยขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
พลังงาน อาหารกลุม่ ผักและผลไม้อาจทดแทนกันได้บา้ ง วันไหนกับข้าวไม่คอ่ ย
มีผกั ก็เพิม่ ผลไม้ รวม ๆ แล้วทัง้ วันควรได้ ผัก – ผลไม้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑/๒
กิโลกรัม จึงจะได้ใยอาหารเพียงพอ
		 กลุม่ เนือ้ สัตว์ ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง
			 เลือกทานเนือ้ สัตว์เล็ก เช่น ปลา ไก่ เพราะไขมันตํา่ ผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลือง
เช่น เต้าหูช้ นิดต่าง ๆ เป็นทางเลือกของผูร้ กั สุขภาพ ปริมาณอาหารในกลุม่ นีค้ อื
๖-๑๒ ช้อนกินข้าว ปริมาณอาหารทีเ่ ทียบเท่ากับเนือ้ สัตว์ ๑ ช้อนกินข้าว คือ เต้าหูข้ าว
แข็ง ๑/๔ ก้อน เต้าหูข้ าวหลอด ๑/๒ หลอด ไข่ ๑/๒ ฟอง ปลาทู ๑/๒ ตัว เป็นต้น
		 กลุม่ นม
			 เด็ก ๆ ควรดืม่ นมจืดวันละ ๒-๓ แก้ว
			 นอกจากตัวอาหารหลักแล้วเครือ่ งปรุงอย่าง นา้ํ ตาล เกลือและนา้ํ มัน
ก็ควรที่จะควบคุมไม่เกินตามปริมาณที่เหมาะสม ดังนี้ ปริมาณน้าํ ตาลต่อวัน
สำ�หรับเด็กไม่เกิน ๔ ช้อนชา นา้ํ มันไม่เกิน ๖๕ กรัม หรือไม่เกิน ๑๖ ช้อนชาโซเดียม
(ของให้รสเค็ม) ๒,๓๐๐ มิลลิกรัม (ประมาณ ๑ ช้อนชา)
			 การปรับนิสัยการกินของตนเอง ไม่กินของหวานจัด มันจัด เค็มจัด
เพิม่ การกินผักและผลไม้ให้มากขึน้ เป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ร่าง ระดับความสามารถในการอ่านและการเขียน
ระดับ A1 ของสถาบันภาษาไทยสิรนิ ธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH
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ร่าง ระดับความสามารถในการอ่าน
และการเขียนระดับ A1
ของสถาบันภาษาไทยสิรนิ ธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑. ภาพรวมระดับความสามารถในการอ่าน A1 อ่านออก อ่านเข้าใจ

ทำ�ได้
		 สามารถอ่านบทอ่านขนาดสั้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันได้
หากเขียนด้วยภาษาทีง่ า่ ย ชัดเจน และเป็นคำ�ทีค่ นุ้ เคย (คำ�คุน้ ตา) โดยเฉพาะเมือ่ มี
รูปภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบ เช่น ประกาศ คำ�สัง่ โปสเตอร์ โฆษณาแบบฟอร์ม
ตาราง แผนที่ บัตรอวยพร อีเมล จดหมายขนาดสั้น นิทาน การ์ตูน หรือเรื่อง
สำ�หรับเยาวชน
		 สามารถเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านขนาดสั้นซึ่งเขียนด้วยภาษาที่ง่าย
หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือเป็นเรื่องที่สนใจ เช่น
กีฬา ดนตรี ท่องเที่ยวผจญภัย การ์ตูน สัตว์และพืชบางชนิด เทคโนโลยีหรือเป็น
เรื่องที่พบบ่อยในชีวิตประจำ�วัน เช่น ฤดูกาล อากาศ อุณหภูมิ วัน เวลา สถานที่
ทิศทางโดยเฉพาะเมื่อมีภาพประกอบ
		 สามารถทำ�ตามขัน้ ตอนของสิง่ ทีอ่ า่ นได้ หากเป็นการเขียนทีส่ นั้ ชัดเจน
ใช้คำ�ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบ เช่น การบอกทิศทาง
เครื่องหมายจราจร หรือไม่มีรูปภาพประกอบ เช่น โจทย์ข้อสอบ
		 A 1.1 รู้จักและจดจำ�พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย และอารบิก
ทั้งหมดได้
				
อ่านคำ�พื้นฐานง่าย ๆ ที่พบบ่อยได้
				
อ่านข้อความสั้น ๆ ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ได้
				
อ่านคำ�สั่งสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์หรือรูปภาพกำ�กับได้
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		 A 1.2 อ่านคำ�ที่ประสมตรงรูปและไม่ตรงรูปแต่พบบ่อยได้
				
รูแ้ ละเข้าใจคำ�คุน้ ตาและข้อความขนาดสัน้ ทีต่ อ้ งใช้บอ่ ย เช่น
				
ข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัว สิง่ รอบตัวและสิง่ ทีต่ นสนใจได้
				
อ่านและเข้าใจคำ�ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือที่ตนสนใจได้
				
ทำ�ตามคำ�สั่งที่อ่านได้
		 A 1.3 อ่านและเข้าใจคำ�ที่รู้จักและไม่รู้จัก
				
อ่านแล้วเข้าใจข้อความสั้น ๆ ที่พบในชีวิตประจำ�วัน หรือ
				
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ทำ�ตามคำ�สั่งที่อ่านได้
				
อ่านและเข้าใจเรื่องที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาที่ง่ายซึ่งอาจมี
				
หรือไม่มีภาพประกอบได้
๒. ภาพรวมระดับความสามารถในการเขียน A1
		 สามารถเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ถูกต้องตามมาตรฐาน
เขียนคำ�/ข้อความ/ประโยคที่เป็นข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนได้
เขียนคำ�ทีเ่ กีย่ วข้องหรือพบในชีวติ ประจำ�วัน เช่น สี อาหาร เครือ่ งดืม่ กิจกรรมได้
เขียนประโยค/ข้อความขนาดสัน้ อธิบายภาพง่าย ๆ หากมีค�ำ มาให้ได้ กรอกข้อมูล
ทั้งของตนเองและครอบครัวในแบบฟอร์มได้ เขียนประโยคเดี่ยว เรียงต่อกันไป
เพื่อบอกสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ สิ่งใกล้ตัวได้ เขียนเพื่อให้ข้อมูลสั้น ๆ เช่น วัน เวลา
สถานทีน่ ดั พบได้ เขียนข้อความสัน้ ๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูล อธิบายหรือแสดงความยินดีได้
เขียนอธิบายลักษณะของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของรอบตัวอย่างสั้น ๆ และ
ใช้คำ�ง่าย ๆ ได้ เขียน เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำ�ดับของเหตุการณ์ได้
		 A1.1 เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทยและอารบิกได้ทงั้ หมด
				
สามารถคัดลอกคำ�ง่าย ๆ และบทขนาดสั้นด้วยตัวหนังสือ
				
มาตรฐานได้
				
เขียนคำ� ข้อความ หรือประโยคสั้น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
				
เช่น เขียนชื่อนามสกุลได้ เขียนคำ�เพื่ออธิบายภาพได้
		 A 1.2 เขียนคำ� ข้อความ หรือประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารตามความ
				
ต้องการของตนได้
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A 1.3
				
				
				
				
				
				

เขียนประโยคขนาดสั้นเพื่อบอกข้อมูล อธิบายลักษณะของ
บุคคลหรือสิ่งของ หรือเขียนแสดงความยินดีได้
เขียนประโยคหรือข้อความขนาดสั้นแสดงความชอบหรือ
ไม่ชอบได้
เขียนประโยคเรียงต่อกันเพื่อเป็นเรื่องประกอบภาพได้
สามารถเขียนโดยเลือกใช้คำ�จากคลังคำ�ศัพท์ของตนเองได้
เขียนบรรยายบุคคล สิ่งของ รูป หรือกิจกรรมได้
เขียนตามวัตถุประสงค์ เช่น บันทึกประจำ�วัน บัตรเชิญได้
สามารถเขียนบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกวัน
จนคุ้นเคยหรือเล่าประสบการณ์ของตนเองได้
เขียนเรื่องที่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาที่ง่ายซึ่งอาจมีหรือไม่มีภาพ
ประกอบได้
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ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และ FRELE - TH
ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

A1 ผู  เ รี ย นสามารถใช แ ละ A1 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
เขาใจประโยคงาย ๆ ใน
- รู้คำ�ศัพท์ที่พบบ่อย ๆ และสำ�นวน
ชีวิตประจำ�วัน สามารถ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัว และ
แนะนำ�ตัวเองและผูอ่ืน
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ทั้งยังสามารถตั้งคำ�ถาม
- เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับผูพ้ ดู /
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน
คูส่ นทนาได้ เมือ่ คูส่ นทนาใช้ส�ำ นวนง่าย ๆ
เขาอยูที่ไหน รูจักใครบาง
พูดชัดเจน และช้าๆ และคูส่ นทนาอาจ
มีอะไรบาง และตอบคำ�ถาม
พูดสำ�นวนนั้น ๆ ซํ้า (Repetition) และ
เหลานี้ได ทั้งยังสามารถ
พูดซาํ้ โดยใช้ถอ้ ยคำ�ใหม่ (Rephrasing)
เขาใจบทสนทนาเมื่อคู
เมื่อพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คาดเดาได้
สนทนาพูดชาและชัดเจน
- สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
เกี่ยวกับตนเอง โดยใช้คำ�และวลีที่สั้น
และง่าย หรือใช้ประโยคพื้นฐานได้
- เข้าใจคำ�ศัพท์ วลี ประโยคสั้น ๆ
รวมไปถึงคำ�สัง่ ทีใ่ ช้บอ่ ยในสถานการณ์
ทีค่ นุ้ เคย ไม่วา่ จะเป็นทัง้ ในการพูดและ
การเขียน
- สามารถใช้คำ�ศัพท์ วลีสั้น ๆ และ
สำ�นวนที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราว
ในชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ สือ่ สารและบรรยาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน
สิ่งของพื้นฐาน กิจวัตรประจำ�วัน ฯลฯ
- มี คำ � ศั พ ท์ จำ � กั ด ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
เป็นคำ�โดด ระดับพืน้ ฐาน และใช้วลีสน้ั ๆ
เกีย่ วกับสถานการณ์ในชีวติ ประจำ�วัน
ที่พบได้ทั่วไป
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **

A1+ ผู้เรียน/ ผู้ใช้ภาษา
- เข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายที่เป็น
ภาษาพูด เมื่อคู่สนทนาออกเสียงช้า ๆ
ระมัดระวัง และหยุดชัว่ ขณะ (Pauses)
บ่อยครั้ง และเป็นเวลานาน
- เข้าใจวลีหรือประโยคภาษาอังกฤษ
ที่สั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เป็นภาษาเขียน
- รูค้ �ำ หรือวลีงา่ ย ๆ หรือพบบ่อยใน
งานเขียนได้
- เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับ
ผูพ้ ดู / คูส่ นทนา โดยใช้ส�ำ นวนทีพ่ บซาํ้ ๆ
ในชีวิตประจำ�วัน หากผู้พูดออกเสียง
สำ�นวนดังกล่าวช้า ๆ และระมัดระวัง
และพูดซํ้า
- สามารถบรรยายเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
บุคคล สิ่งของที่พบบ่อย และสถานที่
ต่าง ๆ โดยใช้คำ�กริยาพื้นฐานและคำ�
คุณศัพท์ที่พบทั่วไปได้
- สามารถเขียนคำ�และวลีซงึ่ ส่วนใหญ่
เป็ น คำ � และวลี โ ดด ๆ (Isolated
Words and Phrases) หรือบางครั้ง
เขี ย นเป็ น ประโยคง่ า ย ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้
เชื่อมโยงความคิด โดยใช้คำ�ศัพท์
ที่มีอยู่จำ�กัดอย่างมาก
- สามารถเดาใจความสำ�คัญของวลี
หรือประโยคทีใ่ ช้ในการพูดและการเขียน
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำ�วัน
ที่คุ้นเคย
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
- สามารถใช้วลีพนื้ ฐาน และกลุม่ คำ�
สำ�นวนที่ตายตัวเพื่อใช้ในการสื่อสาร
และบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตร
ประจำ�วัน การขอร้อง ฯลฯ
- มีคำ�ศัพท์จำ�กัดในการสื่อสาร
ในสถานการณ์ที่ทำ�เป็นกิจวัตร

A2 ผูเ รียนสามารถใช แ ละเขา ใจ A2 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
ประโยคในชีวิตประจำ�วัน
- เข้าใจภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เป็น
ในระดับกลาง เชน ขอมูล
ภาษาพูด โดยผูพ้ ดู / คูส่ นทนาพูดช้า ๆ
เกีย่ วกับครอบครัวการจับจาย
ชัดเจน และมีการหยุดชัว่ ขณะ (Pauses)
ใชส อย สถานที่ ภูมศิ าสตร 
บ่อยครั้ง
การทำ�งาน และสามารถ
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษา
สื่อสารในประโยคในการ
เขียนที่สั้น ๆ ง่าย ๆ
แลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป
- สามารถอ่านและเข้าใจความหมาย
และการใชชีวิตประจำ�วัน
ของบทอ่านที่คุ้นเคยได้
สามารถบรรยายความฝน
- สามารถถามและตอบคำ�ถามง่าย ๆ
ความคาดหวั ง ประวั ติ
และโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคย
สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่น ๆ
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบุคคล
ที่จำ�เปนตองใช
สถานที่ และสิ่งของ โดยใช้คำ�และ
โครงสร้างไวยากรณ์ง่าย ๆ
- สามารถเขียนประโยคที่ง่ายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยไม่ได้เชื่อมโยงความคิด
และใช้คำ�ศัพท์ที่มีอยู่จำ�กัดอย่างมาก
- สามารถหาใจความสำ�คัญของวลี
หรือประโยคทีใ่ ช้ในการพูดและการเขียน
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำ�วัน
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *
A2

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
- สามารถเดาความหมายของคำ�
ที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย เช่น
ต่อท้ายและรากศัพท์ใจความสำ�คัญ
ของวลีหรือประโยคทีใ่ ช้ในการพูดและ
การเขียน ซึ่งมีหัวข้อคำ�เกี่ยวข้องกับ
เรื่องประจำ�วันที่คุ้นเคย
- สามารถจัดการกับสถานการณ์
เพื่อเอาตัวรอดได้ โดยใช้คลังภาษา
ขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นสถานการณ์
ที่สามารถคาดการณ์ได้
- สามารถใช้รปู ประโยคขัน้ พืน้ ฐาน
และกลุ่มคำ�สำ�นวนที่ตายตัวเพื่อใช้
ในการสื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วน
บุคคล กิจวัตรประจำ�วัน การขอร้อง ฯลฯ
- มีคำ�ศัพท์เพียงพอในการสื่อสาร
เกีย่ วกับหัวข้อทีค่ นุ้ เคยในสถานการณ์
เพื่อเอาตัวรอด

A2+ ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษา
พูดง่าย ๆ เมื่อผู้พูด / คู่สนทนาพูดช้า
และชัดเจน
- เข้าใจเมื่อฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ ประกอบด้วยคำ�ศัพท์
และสำ�นวนต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วัน
- เข้าใจภาษาอังกฤษที่เป็นภาษา
เขียนที่สั้นและง่ายในหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำ�วัน
- สามารถมีสว่ นร่วมในการสนทนา
แบบมีโครงสร้าง ซึง่ เป็นการสนทนาสัน้ ๆ
และง่าย โดยอาศัยคูส่ นทนาให้ชว่ ยเหลือ
อยู่บ้าง
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
- สามารถเขียนงานโดยใช้ประโยค
และคำ�สันธานง่าย ๆ และใช้ค�ำ ศัพท์ที่
มีอยู่อย่างจำ�กัด
- สามารถหาใจความสำ�คัญของ
ข้อความที่ใช้ในการพูดและการเขียน
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำ�วัน
- สามารถเดาความหมายของคำ�
ทีไ่ ม่คนุ้ เคย โดยใช้ตวั บอกนัยจากบริบท
- สามารถใช้ส�ำ นวนในชีวติ ประจำ�วัน
สั้น ๆ เพื่อใช้ในสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น ได้
โดยใช้คลังภาษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้
ในสถานการณ์ทสี่ ามารถคาดการณ์ได้
- การสือ่ สารและบรรยายข้อมูลส่วน
บุคคล กิจวัตรประจำ�วัน การขอร้อง
ฯลฯ
- มีคำ�ศัพท์เพียงพอในการสื่อสาร
เกีย่ วกับหัวข้อทีค่ นุ้ เคย ในสถานการณ์
กิจวัตรประจำ�วัน

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน B1 ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
และจับใจความสำ�คัญของ
- เข้าใจประเด็นสำ�คัญของเรือ่ งทีฟ่ งั
ข  อ ความทั่ ว ๆ ไปได
เมื่อผู้พูด / คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจน
เมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย
ในหัวข้อทีค่ นุ้ เคยและพบบ่อยเกีย่ วกับ
หรือสนใจ เชน การทำ�งาน
การทำ�งาน การไปโรงเรียน กิจกรรม
โรงเรียน เวลาวา ง ฯลฯ สามารถ
ยามว่าง เป็นต้น ตัวอย่างของการพูด
จัดการกับสถานการณตา ง ๆ
ในลักษณะดังกล่าวได้แก่ การเล่า
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวา งการเดินทาง
เรื่องสั้น ๆ
ในประเทศที่ใชภาษาได
- สามารถอ่ า นงานเขี ย นที่ เ ป็ น
สามารถบรรยายประสบการณ
ข้อเท็จจริงและตรงไปตรงมาในประเด็น
เหตุการณ ความฝน ความหวัง
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาและความสนใจ
พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ได
ของตนเอง และเข้ า ใจในระดั บ ที่
น่าพอใจ
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
- สามารถใช้ ภ าษาที่ ง่ า ยและ
หลากหลายเพื่ อ สนทนาในหั ว ข้ อ
ทีค่ นุ้ เคยแสดงความคิดเห็นของตนเอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่ตนเองคุ้นเคย สนใจ หรือหัวข้อ
เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน
- สามารถสร้างงานเขียนง่าย ๆ ที่มี
ความคิดเชือ่ มโยงกันในประเด็นต่าง ๆ
ที่ คุ้ น เคยในสาขาที่ ต นเองสนใจ
โดยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในงานเขียน
ให้เป็นลำ�ดับต่อเนื่องกันได้
- เข้าใจคำ�และวลีส�ำ คัญในบทสนทนา
และติดตามหัวข้อในการสนทนาได้
- สามารถคาดเดาความหมาย
ของคำ�ที่ไม่รู้ความหมายจากบริบท
และสรุปความหมายของประโยคได้
หากเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุ้นเคย
- สามารถหาวิธีถ่ายทอดประเด็น
สำ�คัญทีต่ นเองต้องการสือ่ สารในบริบท
ที่หลากหลาย โดยต้องเป็นเรื่องราวที่
ตนเองจำ�ได้หรือหาวิธีที่จะถ่ายทอด
เรื่องราวดังกล่าวได้เท่านั้น แม้ว่าจะ
มีความลังเลและพูดอ้อมในหัวข้อที่
คุ้นเคยบ้าง

B1+ ผู้เรียน / ผู้ใช้ภาษา
- สามารถเข้าใจเมือ่ ฟังเรือ่ งทีม่ เี นือ้ หา
ไม่ซบั ซ้อนในหัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสาขา
และความสนใจของตนเอง หากผู้พูด/
คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจนด้วยสำ�เนียง
ทีค่ นุ้ เคย และพูดในระดับทีช่ า้ กว่าการ
พูดปกติ
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
- สามารถอ่ า นงานเขี ย นที่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริงในหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขา
และความสนใจของตนเอง หากผูเ้ ขียน
ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลส่วนใหญ่
อย่างชัดแจ้ง
- สามารถสือ่ สารอย่างมัน่ ใจในระดับ
หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย ทั้งเรื่องที่
ทำ�เป็นประจำ�หรือไม่ได้ท�ำ เป็นประจำ�
ซึง่ เรือ่ งดังกล่าวเกีย่ วข้องกับความสนใจ
และสาขาอาชีพของตนเอง แต่อาจ
ประสบปัญหาอยู่บ้างในการสื่อสาร
ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการสือ่ สารอย่างแน่ชดั
- สามารถพูดบรรยายได้อย่างต่อเนือ่ ง
และคล่องแคล่วในระดับหนึง่ โดยเป็นการ
บรรยายที่ไม่ซับซ้อนในหัวข้อต่าง ๆ
ที่คุ้นเคย ในสาขาที่ตนเองสนใจ โดย
นำ�เสนอประเด็นต่าง ๆ เป็นลำ�ดับ
- สามารถสร้างงานเขียนทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
และมีความคิดเชื่อมโยงกัน โดยเขียน
เกีย่ วกับหัวข้อต่าง ๆ ทีค่ นุ้ เคยในสาขา
ทีต่ นเองสนใจและใช้รปู แบบโครงสร้าง
ของงานเขียนได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ตวั ชีแ้ นะ (Clues) ต่าง ๆ
เช่น คำ�สำ�คัญ ชื่อเรื่อง ภาพประกอบ
รูปแบบการจัดวางตัวอักษรในการพิมพ์
(เช่ น การทำ � ตั ว หนา ตั ว เอี ย ง
การย่อหน้า) การหยุดพักชั่วขณะ
(Pauses) นาํ้ เสียง คำ�เชือ่ มความ และ
รูปแบบของโครงสร้างของงานเขียน
เพื่อหาความหมายของคำ�ที่ไม่คุ้นเคย
หาใจความสำ�คัญและรายละเอียด
เพิ่มเติมของงานเขียนหรือเรื่องที่ฟัง
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ระดับ ระดับความสามารถตาม ระดับ
กรอบ CEFR *

ระดับความสามารถ
ตามกรอบ FRELE - TH **
รวมทัง้ แยกความแตกต่างของข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นได้
- มีความรู้ด้านภาษาเพียงพอที่จะ
บรรยายเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
อธิบายประเด็นต่าง ๆ ของความคิด
หรือปัญหาด้วยความถูกต้องแม่นยำ�
และแสดงความคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่
เป็นนามธรรม หรือเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ตัวอย่างเช่น ดนตรีและภาพยนตร์

* ระดับความสามารถในการใช้ภาษา CEFR นำ�มาจาก แนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 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
รายชือ่ คณะทำ�งานและคณะผูว้ จิ ยั
โครงการวิจยั และพัฒนากรอบสมรรถนะผูเั รียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

134

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชือ่ คณะทำ�งานและคณะผูว้ จิ ยั
โครงการวิจยั และพัฒนากรอบสมรรถนะผูเ้ รียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำ�หรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะทีป่ รึกษา
		 ๑. ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ จรัส
		 ๒. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยวุ ดี
		 ๓. ดร.ชัยพฤกษ์
		 ๔. ดร.ชัยยศ
		 ๕. นายเฉลิมชนม์
		 ๖. ดร.เบญจลักษณ์
		 ๗. นางเกือ้ กูล

สุวรรณเวลา
นาคะผดุงรัตน์
เสรีรกั ษ์
อิม่ สุวรรณ์
เเน่นหนา
นํา้ ฟ้า
ชัง่ ใจ

คณะทำ�งานวางแผนจัดทำ�กรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
		 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี		ประธาน
		 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์		รองประธาน
		 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรตั น์		รองประธาน
		 ๑๑. นางกอบกุล
อาภากร ณ อยุธยา กรรมการ
		 ๑๒. นางเรียม
สิงห์ทร		กรรมการ
		 ๑๓. ดร.ศรินธร
วิทยะสิรนิ นั ท์		กรรมการ
		 ๑๔. ดร.พิทกั ษ์
นิลนพคุณ 		กรรมการ
		 ๑๕. นางสาวสุชรี า
มัธยมจันทร์		กรรมการ
		 ๑๖. ดร.เฉลิมชัย
พันธ์เลิศ		กรรมการ
		 ๑๗. ดร.บรรเจอดพร
สูแ่ สนสุข		กรรมการ
		 ๑๘. นางสุทธิดา
ธาดานิต		
ิ
กรรมการ
		 ๑๙. นางมนิศรา
ศุภกิจโคลเยส		กรรมการ
		 ๒๐. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู		กรรมการ
		 ๒๑. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า		กรรมการ
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๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ เล็กวิไล		กรรมการ
๒๓. อาจารย์ ดร.พรเทพ
จันทราอุกฤษฎ์		กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.นิตกิ ร
อ่อนโยน
กรรมการ
๒๕. นางสาวพิธลุ าวัณย์
ศุภอุทมุ พร
กรรมการ
๒๖. นางสาวกรกนก
เลิศเดชาภัทร
กรรมการ
๒๗. นางสาวภัสรำ�ไพ
จ้อยเจริญ
กรรมการ
๒๘. นางสาววรนัน
ขุนศรี
กรรมการ
๒๙. นายวรัญชิต
สุขตาม
กรรมการ
๓๐. รองศาสตราจารย์ พัชรี
วรจรัสรังสี
กรรมการ
๓๑. นางนพมาศ
วิง่ วิทยาสกุล
กรรมการ
๓๒. ดร.ชนาธิป
ทุย้ เเป
กรรมการ
๓๓. นางอำ�ภา
พรหมวาทย์
เลขานุการ
๓๔. ดร.ประวีณา
อัสโย
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๓๕. ดร.วรรษมน
จันทร์โอกุล
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๓๖. นางสาวอุบล
ตรีรตั น์วชิ ชา
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๓๗. นางสาวพิมลภรณ์
ปราบพินาศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

คณะผู้วิจัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 ๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
หัวหน้าคณะวิจยั
		 ๓๙. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตพิ ร พิชญกุล
คณะทำ�งาน
		 ๔๐. นายบุญเลิศ
ค่อนสอาด
คณะทำ�งาน
		 ๔๑. ดร.ทรงพร
พนมวัน ณ อยุธยา คณะทำ�งาน
		 ๔๒. ดร.กุณฑลี
บริรกั ษ์สนั ติกลุ
คณะทำ�งาน
		 ๔๓. ดร.วีระชาติ
ภาษีชา
คณะทำ�งาน
		 ๔๔. ดร.ปฏิมาภรณ์
ธรรมเดชะ
คณะทำ�งาน
		 ๔๕. ดร.สุมาลี
เชือ้ ชัย
คณะทำ�งาน
		 ๔๖. ดร.นาฎฤดี
จิตรรังสรรค์
คณะทำ�งานและ
					
เลขานุการ
136

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผูจ้ ดั ทำ�เอกสาร
ทีป่ รึกษา
		 ดร.สุภทั ร จำ�ปาทอง
		 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
		 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
		 นายสำ�เนา เนือ้ ทอง
				

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

บรรณาธิการและเรียบเรียงเอกสาร
		 ดร.ประวีณา อัสโย
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ มาตรฐานการศึกษา
		 นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
		
ผูป้ ระสานการจัดจ้างทีป่ รึกษาและการจัดพิมพ์เอกสาร
		 นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
พิสจู น์อกั ษร
		 นางสาวนูรยี า วาจิ

นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
		 ดร.ประวีณา อัสโย
		 นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
		 นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร
		 ดร.วิภาดา วานิช
		 นางสาวอุบล ตรีรตั น์วชิ ชา
		 นายพรพรหม เทพเรืองชัย
		 นางสาวนูรยี า วาจิ

ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ มาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
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หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
		 กลุม่ มาตรฐานการศึกษา
		 สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
		 สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
		 โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๘, ๒๕๒๙
		 โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙
		 Website : www.onec.go.th
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสติ ฯ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙

ขอความร่วมมือจากท่านผูใ้ ช้เอกสารเล่มนี้
ตอบเเบบเเสดงความคิดเห็นในการนำ�หนังสือไปใช้ประโยชน์
เพือ่ เป็นข้อมูลให้ส�ำ นักงานฯ ได้น�ำ ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
เเละขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เเบบสอบถามการนำ�หนังสือ
เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
ไปใช้ประโยชน์

