
 

 
 

 
 

 



 

 
 

คำนำ 

 
 คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เป็นกลุ่มทดลองโครงการทดลองการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ร่างสมรรถนะหลัก 5 ประการของสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดทำข้ึนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน จาก
ข้อมูลและปัญหาที่พบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนำความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ ได้เรียนรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้ และจากผลการประเมิน PISA เด็กไทยมีสมรรถนะ
ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบอย่างมากในการแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้มากว่า 10 ปีแล้ว จึงเห็นควรปรับให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ได้แก่ สมรรถนะการจัดการ
ตนเอง สมรรถนะการสื ่อสาร สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สมรรถนะการคิดขั ้นสูง และ
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 ผู้เขียนหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็น 
ในการดำเนินชีวิต 
 
           
          นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 

                                                           สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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ตอนที่ 1 
คำช้ีแจงและวัตถุประสงค ์

 
คำชี้แจง 

 คู่มือการดำเนินงานตาม “แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
และผู้เกี ่ยวข้อง จำนวน 12 โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองการนำสมรรถนะหลัก 5 
ประการสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน เนื้อหาในเล่ม
ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 คำชี้แจงและวัตถุประสงค์ 
  ตอนที่ 2 บทนำ  
  ตอนที่ 3 เนื้อหาสาระ จำนวน 4 หน่วย  
   หน่วยที่ 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
   หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
   หน่วยที่ 3 การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  
   หน่วยที่ 4 แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเร ียนรู้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 การศึกษาคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เล่มนี้ ให้ศึกษาไปตามลำดับจากหน่วยที่ 1 จนถึงหน่วยที่ 4 ไม่ควรข้ามหน่วย
เพราะจะทำให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาไม่เป็นไปตามลำดับและความต่อเนื่อง  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ 
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูในการนำสมรรถนะ
หลัก 5 ประการ ไปเชื่อมโยงสู่หลักสูตรสถานศึกษาที่มี และสามารถจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน จำนวน 12 โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมโครงการทดลองนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู ่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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ตอนที่ 2 
บทนำ 

 
เหตุผลในการปรับหลักสตูร 
 สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาการด้านต่าง ๆ เจริญก้าวหน้า  
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของคนในสังคมไทย 
ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะต้องเผชิญสภาวะการพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) 
และอยู ่ในโลกของความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน 
(Complexity) ความคล ุมเคร ือ (Ambiguity) ซ ึ ่ งเป ็นสถานการณ์ในย ุค “VUCA World” เป็น
สถานการณ์ของโลกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต  รัฐบาลเห็นความ
จำเป็นที ่จะต้องดำเนินการเพื ่อรองรับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไปพร้อมกับการกำหนดกรอบ  
แนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีวิสัยทัศน์คือ 
“ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แผนยุทธศาสตร์จะเป็นกรอบการดำเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน เป็นการปรับโครงสร้างประเทศไทยให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 และนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ 
กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั ่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศในปี 2579  
5) ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต และ  
6) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีและไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ 
เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากเดิมที่มี
การลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดย  
นำความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่  
การบริการมากขึ ้น ฉะนั ้น เราต้องเตรียมกำลังคน ความพร้อมของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะ 
ในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะเพื ่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไป  
มีการปร ับต ัวให ้ เข ้าส ู ่ส ังคมย ุคใหม ่ และการเร ียนร ู ้ เพ ื ่ออนาคต นโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในส่วนของการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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แห่งชาติส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 การพัฒนาการศึกษาของชาติ จำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านด้วยกัน แต่  
ที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร ซึ่งต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้อง และทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใช้มากว่า 10 ปี จึงต้องมีการปรับให้ทันสมัย และสังคมโลกต้องการคนที่มีสมรรถนะ
ที่จำเป็นในการทำงานการแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที ่  21 นอกจากนี ้  ข ้อม ูลจากคณะกรรมการอิสระเพื ่อการปฏิร ูปการศึกษา (กอปศ.) เก ี ่ยวกับ 
การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนยังไม่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ที ่ตกต่ำทั้งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) รวมทั้งยังขาด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายประการเช่น มีความรู้แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต 
เรียนรู้โดยจดจำความรู้ จึงเข้าใจในระดับผิวเผิน ไม่รู ้ลึกไม่รู ้จริง ไม่รู ้จักตนเอง ไม่รู ้ศักยภาพและ  
ความถนัดของตน ไม่เห็นคุณค่าของการเรียน และการเรียนไม่มีความหมายต่อตนเองและชีวิตของตน
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลหลักฐานและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจาก  
การสอนและการวัดและประเมินผลของครู ซึ ่งเป็นผลต่อเนื ่องมาจากกรอบหลักสูตรที ่ได้กำหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจำนวนมากที่อิงเนื้อหา รวมทั้งการกำหนดให้ครูต้องสอบตามตัวชี้วัดทุกตัว 
ทำให้ครูมุ่งสอนเนื้อหาเป็นสำคัญและต้องเร่งสอนเพื่อให้สามารถสอบผู้เรียนได้ตามที่หลั กสูตรกำหนด 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้การเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ 
ผู ้เรียนมีความรู ้แต่ขาดสมรรถนะในการใช้ความรู ้ ไม่สามารถนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ 
เนื่องจากหลักสูตรเป็นกรอบในการสอนของครู จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี การปรับหลักสูตรให้ไปใน
ทิศทางท่ีนำสู่คุณภาพของผู้เรียนตามที่ต้องการ ให้มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะ 
 จากข้อมูลดังกล่าว เป็นเหตุผลที่ต้องมีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีสมรรถนะหลัก 5 ประการที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้มีรายละเอียด สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับของสมรรถนะได้อย่างชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลในระดับ  
การพัฒนาในแต่ละสมรรถนะและแต่ละช่วงชั้นได้ ทั้งนี้ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิมเป็น
เป้าหมายในการเรียนรู้  
 



 

 
 

ตอนที่ 3 
เนื้อหาสาระ 

 
หน่วยที่ 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก จัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาเป็นหลัก 
(Content-Based) แต่ไม่ได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ 
ของตนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้ (Competency-Based) ซึ ่งหมายถึงจะมี
สมรรถนะอะไรบ้าง และด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันส่งผลให้การดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน
ต้องจัดการศึกษาให้พลเมืองของประเทศมีสมรรถนะที่จำเป็น ดังนั้น  จึงควรต้องมีการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการปรับจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ยังคงใช้ในปัจจุบันให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือประกันว่า 
ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด ความสามารถและศักยภาพในรูปแบบของ
ตนเอง ดังนั ้น เพื ่อให้เกิดกระบวนการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ให้เกิดประสิท ธิผลและ
ประสิทธิภาพได้นั ้น จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ท ั ้งผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนต้องมีการบริหาร  
จัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา และรู้บทบาทหน้าที ่ของตนเองในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดทั้งมีความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งจะกล่าวพอสังเขป ดังนี้ 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลใน 
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ การใช้ชีวิต และ
การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
พร้อมจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 สมรรถนะหลัก 5 ประการ เป็นร่างสมรรถนะหลัก 5 ประการที่สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขึ้นจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะของผู้เรียน 
โดยในแต่ละสมรรถนะมีการกำหนดระดับการพัฒนาและคำบรรยาย 10 ระดับ และกำหนดระดับ
ความสามารถเป็นช่วงชั้น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา ระดับสามารถ และระดับ
เหนือความคาดหวัง นอกจากนั้นยังได้กำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้หลัก ในแต่ละสมรรถนะ  
ที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย สมรรถนะที่ 1 การจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 
สมรรถนะที่ 2 การสื่อสาร (Communication: CM) สมรรถนะที่ 3 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork 
and Collaboration: TC) สมรรถนะที่ 4 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) สมรรถนะที่ 5 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)  
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 หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการ
และเหตุผลในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มุ ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและ
อนาคตของผู้เรียน ซึ่งได้กำหนดสมรรถนะหลัก 5 ประการและปรับปรุงใหม่ให้มีรายละเอียด สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับของสมรรถนะได้อย่างชัดเจน สามารถวัดและประเมินผล  
ในระดับการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะและแต่ละช่วงชั้นได้ ทั้งนี้ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิม
เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้  
 เพื ่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
สามารถจัดทำและนําหลักสูตรไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจําเป็นต้องเตรียม 
ความพร้อมในด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้ 

 ด้านผู้บริหาร 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการนำสมรรถนะหลัก  
5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งจะ
ประกาศใช้ในโอกาสอันใกล้นี้ จึงเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังนี้ 
  1. สร้างความรู ้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อให้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นความคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ และการเป็นเจ้าของในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ต้องการ ให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะและคุณลักษณะเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้นไปแล้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
   2. สร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ การนำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้  
ในชั้นเรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดย
มีระดับสมรรถนะเป็นเป้าหมาย ตลอดทั้งจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้ฝึกประสบการณ์ การฝึกอบรมเพิ่มเติม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
และมีการประเมินบุคลากรเป็นระยะ ๆ เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มี 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งสื ่อ ICT สื่อดิจิทัล สำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นที่ปรึกษาของครูในกรณีท่ีมีปัญหาทางด้านวิชาการหรือการบริหารจัดการ 
   3. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และบริหารทรัพยากร
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ควรจัดครู 
ให้ได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัด 
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   4. เน้นการดำเนินงานแบบมีส่วนนร่วมเพื่อให้การจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ควร
จัดสรรเวลาให้ครูได้วางแผนจัดการเรียนรู ้ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทั้งเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก 
เช่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   5. ให้การสนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการ ผู ้บริหารควรดำเนินการ ดังนี ้ 1) จัดระบบ 
การบริหารงานวิชาการที ่มีประสิทธิภาพ ทั ้งเรื ่องการศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นผู ้เรียนรายบุคคล และ
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดตารางสอนของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูใช้การเสริมแรง
ทางบวกแก่ผู้เรียนที่มีสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด  2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสื่อ ICT สื่อดิจิทัล มุมค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและผู้เรียน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอน 3) สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศที่จำเป็นเพื ่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และ
ความต้องการของท้องถิ่นเพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
   6. สนับสนุนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT สื่อดิจิทัลที่ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ พัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ และมีสมรรถนะในการสร้างภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน 
และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได ้
   7. เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยร่วมประสานกับบุคลากร
ทุกฝ่าย เพื ่อกำหนดวิสัยทัศน์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้เรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
   8. มีระบบนิเทศภายในเพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
อย่างมปีระสิทธิภาพ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล 
   9. ส่งเสริมให้มีการวิจัย ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
เพื่อปรับปรุง พัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 ด้านครูผู้สอน 
  ครูเป็นบุคลากรสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ดังนั้น ครูควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้ 
   1. ศึกษาทำความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ร่วมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เช่น แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที ่มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
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   2. ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยร่วมพิจารณา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชาฐานสมรรถนะ คำอธิบายรายวิชาฐาน
สมรรถนะ เกณฑ์การจบหลักสูตร และจัดทำเอกสารระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะ 
   3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมาย 
   4. ศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนหรือ
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   5. นำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะไปใช้ ครูควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงในการสร้าง
ภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน ที่สามารถแก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและโลก  
   6. ครูควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติ่มเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
   7. ครูควรใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระหว่างการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
   8. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะทั้งก่อนการนำไปใช้ ระหว่าง  
การใช้ และหลังการใช้หลักสูตร  
   สรุปแผนภาพแสดงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามแผนภาพที่ 1 

 
แผนภาพที ่1 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
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หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้
ผู ้เรียนมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง  ๆ มีคุณลักษณะและเจตคติในการ
ปฏิบัติงานหรือสร้างผลงาน/ชิ้นงาน หรือภาระงานจนสำเร็จด้วยตนเอง และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ครูผู้สอนจึงต้องออกแบบ
การเรียนรู้ให้เชื ่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี ( ICT)  
การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม และการนำเสนอผลงาน
ด้วยการฟัง การพูด การอ่านและเขียน ตามความถนัดและความสามารถของตน ตลอดทั้งจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรหลายฝ่าย   
 1. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ    
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  
ซึ่งก็คือ ความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่าง
เป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง เป็นการเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ ไม่ใช่
การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะช่วยลดเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่จำเป็น เอื้อให้
ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาที่จำเป็นในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู้  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในระดับชำนาญหรือเชี่ยวชาญ ผู้เรียนสามารถ 
ใช้เวลาในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไปได้เร็ว-ช้าตามความถนัดและความสามารถของตน 
นอกจากนั้นได้พูดถึงหลักการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะว่า “เน้นการปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหา
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการนำไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ ในระดับที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง เพื่อนำไปใช้จนเกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้ น ครูผู ้สอนต้องมี 
ความชัดเจนว่า ต้องการพัฒนาสมรรถนะอะไรให้แก่ผู ้เรียน คลี่สมรรถนะนั้น  ๆ ให้เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรมและวิเคราะห์ว่าผู้เรียนจำเป็นต้องรู้อะไร (ความรู้) ต้องมีเจตคติ และคุณลักษณะอย่างไร และ
ต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามที่ต้องการ จากนั้นจึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปใช้
ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน จนกระท่ังเกิดเป็นสมรรถนะ
ในระดับท่ีต้องการ 
    กนก จันทรา (ม.ป.ป.) การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ สรุปได้ดังนี้ 
   1. เน ้นที ่การปฏิบ ัต ิ (Action Orientated/Able to do) การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติหรือได้รับความรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาเจตคติ  
ที่เพียงพอและจำเป็นเพื่อนำมาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน
แสดงสมรรถนะจากง่ายไปถึงระดับที่ซับซ้อน  
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   2. การจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับตนเอง ครู
และเพื่อนในชั้นเรียนด้วยการแสดงออกด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน แสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เรียนรู้ และ
อาศัยกระบวนการคิดขั ้นสูงเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเองอย่างมีความหมายและเชื ่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
       2.1 ใช ้การจ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย การศึกษาฐานสมรรถนะ 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามความถนัด ศักยภาพและธรรมชาตินักเรียน การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ในห้องเรียนจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการวิเคราะห์พื้นฐานและความสนใจของ
นักเรียน เพ่ือตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่าง  
    2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้หรือลงมือปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้อำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ครูเป็นผู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ แนะแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน  
ได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองได้เต็มศักยภาพ คอยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ 
เพ่ือให้นักเรียนมั่นใจและพัฒนาตนเองเห็นคุณค่าและความหมายของการเรียนรู้ ใช้คำถามเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนานักเรียนให้เข้าใจตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงและมีเป้าหมายในการเรียนรู้  และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เชิงบวกสร้างข้อคิดในการพัฒนานักเรียนจูงใจให้เห็นข้อดีของตนเองและเรียนรู้
บทเรียนจากความผิดพลาดในการปรับปรุงพัฒนาตนเองจนเต็มศักยภาพ   
    2.3 น ักเร ียนม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ก ับส ื ่ อ คร ูและเพ ื ่ อนร ่วมช ั ้น เร ียน กระตุ้น  
ความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ปัจจุบันความรู้วิทยาการไม่ได้มีเพียง 
ในตำราที่กำหนดตามหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน ชุมชน และสังคม ควรฝึก
ให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อการค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล รวมถึงจัดบรรยากาศ  
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ  
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวก ส่งเสริมให้นักเรียนมั่นใจในตนเองในการคิดและ
การแสดงออกท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์และกล้าที่จะเรียนรู้ โดยอาศัยการเสริมแรงทางบวกและแรงจูงใจ  
    2.4 นักเรียนมีโอกาสแสดงออกด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสะท้อนคิด 
และพัฒนาการคิดขั้นสูง การคิดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเข้าถึงความรู้ ควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง ครูไม่ได้พัฒนาทักษะการคิดโดยตรง แต่พัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยอาศัยเนื้อหาเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา  
การคิดจึงสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดได้  
      2.5 นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการเชื่อมโยงประสบการณ์กับสิ่งที่ได้
เรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีในการแสวงหาความรู้ ซึ่งในโลกปัจจุบันการศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง  
อย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่นักเรียนร่วมกันกำหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้แล้ว
ดำเนินการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู ้ ส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู ้ มีความ
กระตือรือร้นที ่จะเรียน คิดเป็น ทำเป็น และถ่ายทอดเป็น สิ ่งที ่นักเรียนได้รับไม่ใช่เพียงความรู้ 
(Knowledge) แต่เป็นวิธีการหาความรู ้ (Searching) รวมถึงการประเมินข้อมูลความรู ้ ซึ ่งจะเป็น
สมรรถนะติดตัวนักเรียน  
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 2. กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  การปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะตอบ
โจทย์ปัญหาของครูและนักเรียนที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น
ต่อการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กที่มีความพร้อม
แตกต่างกันได้รับการพัฒนาเป็นลำดับขั้น รวมทั้งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ สามารถปรับตัวได้
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง และความต้องการใหม่ ๆ ของสังคมและโลกในศตวรรษที ่ 21 ดังนั้น 
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนควรนำมาใช้เพื่อให้
ผู ้เรียนมิได้เป็นผู ้รับความรู้หรือข้อมูลที ่ผู ้อื ่นถ่ายทอดมาให้เท่านั ้น ผู ้เรียนจะต้องเป็นฝ่ายรุก คือ  
มีความตื่นตัวที่จะต้องศึกษาจัดกระทำข้อมูล และสร้างความเข้าใจในข้อมูล หรือความรู้นั้น ๆ ให้แก่
ตนเองเพ่ือทำให้สิ่งที่เรียนรู้มีความหมายต่อตนเอง อันจะส่งผลให้สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 
ซึ่งในกระบวนการสร้างความเข้าใจให้แก่ตนเองจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ( active 
learning) ท ั ้งทางกาย (physically active) สต ิป ัญญา ( intellectually active) ส ังคม (socially 
active) และอารมณ์ (emotionally active) และกระบวนการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก มาจากทฤษฏี  
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Constructivist) ซึ่งแทม เอ็ม (2000) ได้กำหนดคุณลักษณะกลยุทธ์พ้ืนฐาน 
การสอนโดยการเรียนแบบสร้างสรรค์ไว้ 4 ประการ คือ 
    1. มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างครูและนักเรียน 
    2. ครูและนักเรียนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน 
    3. บทบาทของครเูป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้แนะนำ ชี้แนะ 
    4. กลุ่มการเรียนรู้จะประกอบด้วยนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในจำนวนน้อย 
    กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้สรุปกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ว่า สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนควรเรียนรู้อะไรและอย่างไรในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน ไม่ว่าจะเรียนด้วยตนเองหรือเรียนกับผู้อ่ืน ตลอดจนวิธีดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนและนอก
ชั ้นเรียนที ่ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) มากขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการในการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก (Analyzing needs 
for implementing an Active Learning strategy) เป็นการถามตนเองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้วิเคราะห์ความต้องการว่า  
    1) หลักฐานและข้อมูล มีหลักฐานอะไรบ้างที่แสดงว่ากลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนหรือปรับปรุงการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกนี้จะช่วยให้นักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างไร มีข้อมูลเชิงสังเกตหรือเป็นรูปธรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับห้องเรียน 
ที่สามารถแจ้งให้ทราบว่าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เอกสารงานวิจัยแนะนำ
อะไรเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะและแนวทางท่ีดีที่สุดในการสอนเรื่องนี้ 
    2) ความท้าทายในการสอน อะไรคือความท้าทายในชั้นเรียนปัจจุบัน แนวคิดหรือ
หัวข้อใดที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุดจากการสังเกต การตอบกลับของนักเรียนในชั้นเรียน คะแนน
แบบทดสอบ/ทดสอบ และ/หรืองานมอบหมายอื่น ๆ 
     3) กลยุทธ์ ตามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ได้รวบรวมในชั้นเรียนและ
นักเรียน กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีตัวอย่างกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก 
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่ 
   ขั้นตอนที่ 2 ระบุหัวข้อและคำถาม (Identify Topic and Questions)  
     เริ ่มแรกคือ การระบุหัวข้อที่ต้องการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก และระบุคำถาม 
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้อนี้  
     ตัวอย่าง: หัวข้อ: มลพิษทางน้ำในแม่น้ำฮัดสัน นครนิวยอร์ก  
      คำถาม: แม่น้ำฮัดสันมีมลพิษจริงหรือ ระดับที ่ยอมรับได้คืออะไร ใครเป็น 
ผู้กำหนดระดับเหล่านี้ มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับปัญหานี้หรือไม่ 
   ขั้นตอนที่ 3 ระบุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Identify learning objectives  
& outcomes) 
    กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับแต่ละหัวข้อ 
    - ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักเรียนจะร่วมมือกันเป็น
กลุ่มเล็ก (2-3 คน) เพ่ือทำการศึกษาวิจัยเรื่องมลพิษทางน้ำ 
    - ผลลัพท์การเรียนรู้ : นักเรียนจะแสดงความเข้าใจโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และรายงานผลตามมาตรฐานการวิจัยระดับมืออาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วย
วาจาและภาพต่อชั้นเรียน  
   ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและออกแบบกิจกรรม (Plan and Design the Activity) 
    เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ชัดเจนแล้ว สามารถเริ่มวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมโดยพิจารณาจากคำถามต่อไปนี้ 
    - กิจกรรมจะเกิดขึ ้นในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือทั ้งสองอย่าง เตรียมแผน
ระยะเวลาเพ่ือจัดกิจกรรมและให้นักเรียนทำงานได้ 
    - ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงแก่นักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม 
    - อธิบายว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมกันและทำกิจกรรมอย่างไร ร่างข้ันตอน 
    - กำหนดและสื่อสารกฎพื้นฐานและแนวทางสำหรับมารยาทในกลุ่ม 
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    - กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับงานกลุ่ม การทำงานหรือการอภิปรายร่วมกัน 
    - จัดเตรียมวาระการประชุมที่มีไทม์ไลน์ของหัวข้อและกิจกรรมที่จะกล่าวถึงในช่วงทำ
กิจกรรม 
    - แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาที่สอดคล้องและยุติธรรม  
    - พิจารณาว่ากิจกรรมในชั ้นเรียนจะดำเนินต่อไปอย่างไรหลังเลิกเรียนเพื ่อขยาย
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ 
    - สื่อสารกับนักเรียนหลังจบกิจกรรม เตรียมเกณฑ์การประเมิน (Rubric) เพื่อประเมิน
ความพยายามของนักเรียน กำหนดประเภทเทคโนโลยีหรือสื ่อที ่ต้องการสำหรับห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนเข้าถึงนอกห้องเรียน ฯลฯ 
   ขั้นตอนที่ 5 ระบุลำดับเหตุการณ์การเรียนรู้ (Identify Sequence of Learning Events) 
ต่อไป ให้วางแผนลำดับเหตุการณ์การเรียนรู้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีที ่สุด  
การเรียนรู้เชิงรุกไม่จำเป็นต้องมาแทนที่การบรรยายแบบเดิม ๆ อาจจะสลับกับวิธีที่มักจะดำเนินการ 
ในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่นผู้สอนสามารถบรรยายเป็นเวลา 10-15 นาที ทำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
จากนั้นกลับไปที่การบรรยาย หรือหนึ่งสัปดาห์สามารถบรรยาย แต่มอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
สำหรับการบ้าน จากนั้นในสัปดาห์หน้า สามารถพลิกชั้นเรียนและทำแบบฝึกหัดการเรียนรู้เชิงรุกกับ
นักเรียนที่คุ้นเคยกับสื่อการสอนในช่วงเวลาเรียนอยู่แล้ว มีหลายวิธีในการจัดลำดับเหตุการณ์การเรียนรู้ 
งานของผู้สอนคือการคิดอย่างรอบคอบผ่านการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
   ข ั ้นตอนที่  6 ประเม ินและสร ุปผล (Evaluate and Assess)  ข ั ้นนี้ ควรว ิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและประเมินว่ากิจกรรมนั้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) ได้สรุปว่า 
Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ  
ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า Active Learning จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการ
สอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อน ๆ กระบวนการเรียนรู้ Active Learning  
ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive 
Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ ่งที ่ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำในระบบความจำระยะยาว (Long 
Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า ระยะยาวกว่า ซึ่งอธิบายไว้ ดังรูป 
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แผนภาพที่ 2  กรวยแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning)  (ที่มา : Dale. E., 1969) 
 

  จากภาพจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี ้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวน 
การเรียนรู้ Passive Learning และกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในที่นี้ จะกล่าวถึง ในส่วน 
ที่เป็น active learning  
 3. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
   นักวิชาการและนักการศึกษาได้สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562) ได้สรุปรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนี้ 
    1. การเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม 
เหมาะกับรายวิชาที่เน้นปฏิบัติหรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และ
เป็นรายบุคคล หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์จำเป็นต่อ  
การเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการสอน
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ 
     1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรม  
การเรียนรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสำหรับการบรรยายเนื้อหาและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะ
ลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการทำงานกลุ่ม  
การแบ่งหน้าที ่ และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั ้ง จากนั ้นดำเนินการบรรยายเนื ้อหาและส าธิต  
โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนแนะนำเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้คำแนะนำในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ 

http://www.kruthai.info/wp-content/uploads/2017/04/active-learning.jpg
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     1.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้น 
การฝึกทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษาโดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะช้า  ๆ อาจเป็น 
ในลักษณะใช้โปรแกรมช่วยสอน สำหรับการฝึกโดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำอำนวยความสะดวก 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
    2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงาน
สามารถจัดเป ็นกิจกรรมกล ุ ่มหร ือก ิจกรรมเด ี ่ยวก ็ได ้ ให ้พ ิจารณาจากความยาก –ง ่าย และ 
ความเหมาะสมของโจทย์งาน และคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาวางแผนและกำหนดเกณฑ์อย่างกว้าง ๆ 
แล้วให้ผู้เรียนวางแผนดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษา 
จากนั้นให้ผู้เรียนนำเสนอแนวคิดการออกแบบชิ้นงานพร้อมให้เหตุผลประกอบจากการค้นคว้า ให้ผู้สอน
พิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติทำชิ้นงาน และส่งความคืบหน้าตาม
กำหนดการประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้
ผู้เรียนทราบก่อนลงมือทำโครงการ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 
    3. การสอนแบบใช ้ป ัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป ็นการสอน 
ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมติขึ ้นจาก 
ความจริงแล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานคือการเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดคำถาม วิเคราะห์ 
วางแผนกำหนดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา 
ส ุดท้ายเม ื ่อเสร ็จสิ้นกระบวนการแก้ป ัญหา ผ ู ้สอนและผู ้ เร ียนร ่วมกันสร ุปผลการแก้ป ัญหา  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหา 
    4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการ
สอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลำดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิด
เดิมพิจารณาแยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผล และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี  จนสามารถสร้าง 
สิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนำไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ 
     4.1 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในส่วนย่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการจัดการโครงสร้างของการสื่อความหมาย และ
สอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจำแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และ
จับประเด็นต่าง ๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่สามารถพฒันา
ให้เกิดกับผู้เรียน 
     4.2 การคิดสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ  
มาหลอมรวมกันภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม 
การคิดสังเคราะห์ครอบคลุมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที่จะคิดซึ่งมีมากหรือ
กระจายกันอยู่มาหลอมรวมกัน คนที่คิดสังเคราะห์ได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบกว่าคนที่สังเคราะห์ไม่ได้  
ซึ่งจะทำให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของสิ่งนั้นได้มากกว่า การคิดสังเคราะห์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
      - การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ เช่น ประดิษฐ์สิ ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์  
ต่าง ๆ ตามต้องการ 
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      - การคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้นแนวคิดใหม่ 
ถ้าเราสามารถคิดสังเคราะห์ได้ดี จะทำให้พัฒนาความคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     4.3 การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ  
ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี  
การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มอง  
ไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งคำถาม บางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คำตอบบางอย่าง หรือ  
การมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดเชื ่อมโยงที ่พยา ยาม 
หาทางออกหลาย ๆ ทาง ใช้ความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  และนอกกรอบ คัดสรร
หาทางเลือกใหม ่ๆ และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีวิธีการอยู่ 6 ขั้นตอน คือ  
      1) แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding) 
      2) รวบรวมข้อมูล (Data Finding) 
      3) มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding) 
      4) แสวงหาความคิดท่ีหลากหลาย (Idea Finding) 
      5) หาคำตอบที่รอบด้าน (Solution Finding) 
      6) หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) 
    กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั ้งใจ  
ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (Brain-storming) มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ (Serenity) หรือการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
ในขณะที่กำลังต้องการค้นพบสิ่งอ่ืนมากกว่า 
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ได้สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ไว้ดังนี้ 
    การจัดการเรียนการสอนเพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning 
สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี มีดังนี ้
     1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 
     2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดกลุ่ม ๆ ละ 3-6 คน 
     3. การเร ียนรู ้แบบทบทวนโดยผู ้เร ียน (Student-led Review Sessions) คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 
     4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกม 
เข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน 
และหรือขั้นการประเมินผล 
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     5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or Reactions to Videos) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อน
ความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือการร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 
     6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student Debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 
     7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student Generated Exam Questions) 
คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
     8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research Proposals or Project) คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู ้เร ียนกำหนดหัวข้อที ่ต ้องการเรียนรู้   
วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงานและสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
หรืออาจเรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
     9. การเร ียนรู ้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies) คือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 
     10. การเรียนรู ้แบบการเขียนบันทึก (Keeping Journals or Logs) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
รวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 
     11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and Produce a Newsletter) 
คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูล
สารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืน ๆ 
     12. การเรียนรู ้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) คือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกัน
ของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนำเสนอ
ผลงานต่อผู้เรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
หน่วยที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ  คณะทำงานยกร่างสาระสำคัญของ 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาจารย์
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายมัธยม (กนก จันทรา, 2563) กล่าวถึงมิติของการประเมินว่าเป็นการประเมินประสบการณ์การเรียนรู้
ที ่มีความหมาย สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ 
การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็นการวัดแบบอิงเกณฑ์ การประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเองเมื่อนักเรียนพร้อม นักเรียนได้รับทราบเกณฑ์การประเมินและข้อมูลพัฒนาการของตนเอง 
ที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะ นักเรียนสามารถเลื่อนระดับการพัฒนาได้ 
(Advancement) หากแสดงถึงหลักฐานหรือร่องรอยการปฏิบัติ (Evidence) ที่บ่งบอกความชำนาญ 
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(Mastery) ของนักเรียน หากไม่ผ่านนักเรียนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
สมรรถนะขั้นถัดไป ซึ่งมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
   1. การประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคลให้มีระดับความเชี ่ยวชาญที ่ส ูงขึ ้น ทุกคนสามารถได้ร ับการประเมินบนฐานของ 
ความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียน  
   2. เป็นการประเมินที่ต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีความเที่ยงตรง โปร่งใส 
ยุติธรรม เชื่อมั่นได้ สอดคล้องตามสภาพปัจจุบันที่เป็นจริง ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องดำเนินการวิธีการที่หลากหลาย น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผลนักเรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะตามความเป็นจริง 
และเป็นความสามารถที่ยังคงติดตัวนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
   3. การประเมินมาจากร่องรอยหรือข้อมูลหลักฐานที่แสดงออกหรือผลงาน/ชิ้นงานที่สร้าง 
เก็บรวบรวมหลักฐานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน  
   4. ใช้การประเมินเป็นการเรียนรู ้ การประเมินเพื ่อการเรียนรู ้ และการประเมินผล  
การเรียนรู ้เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื ่อให้โอกาสนักเรียนแสดงทักษะสำคัญในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณจ์ำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  
   5. สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน รวมทั้งติดตามการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสมรรถนะของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับรู้ และมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิธีการ รูปแบบและเกณฑ์การประเมินที่จะใช้วัดและประเมินนักเรียนอย่างรอบด้าน  
   6. ให้สารสนเทศจากการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล  
ให้สามารถพัฒนาสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562) ได้กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ 
หมายถึง การประเมินทักษะความสามารถของผู ้เร ียนที ่นำความรู ้ ความเข้าใจ  รวมทั ้งทัศนคติ 
มาแสดงออกหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามระดับมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้วิธีการประเมิน และ
แหล่งข้อมูลสำหรับประเมินอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ที่ประเมินมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for Improvement) การประเมินตามสภาพจริง 
อิงสมรรถนะช่วยทำให้ผู้สอน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีสารสนเทศเพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่มาตรฐานหลักสูตรกำหนด โดยสามารถใช้วิธีการประเมิน
ได้อย่างหลากหลายตอบสนองธรรมชาติของตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมตามแนวทางดังต่อไปนี้  
   1. การประเมินจากการปฏิบัติในสภาพจริงควบคู ่กับการจัดการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้  
   2. การประเมินท่ีคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ  
   3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินต้องสามารถยอมรับได้ทั้งผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่างเพ่ือน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง  
   4. การประเมินตนเองจะช่วยให้ผู ้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านทักษะการเรียนรู้ คุณภาพ 
ของผลงาน  
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   5. วิธีการประเมินอาจเลือกใช้วิธีการดังต่อไปนี้  
    5.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  
    5.2 การสัมภาษณ์  
   5.3 การรายงานตนเอง  
   5.4 การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง  
   5.5 การใช้แบบประเมินการปฏิบัติจริง  
   5.6 การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน  
   5.7 การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2563) กล่าวถึงการวัดสมรรถนะ
เป็นการช่วยให้เห็นความสามารถที่เป็นองค์รวมของผู้เรียน โดยครูทำการทดสอบพฤติกรรมการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (Performance Criteria) ซึ่งจะเน้นการ
ประเมินองค์รวมของสมรรถนะ ด้วยเครื่องมือประเมินตามความเหมาะสมและประเมินเมื่อผู้เรียนพร้อม
ที่จะรับการประเมิน หากประเมินผ่านผู้เรียนจะสามารถก้าวสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ขั้นต่อไปได้ หาก  
ยังไม่ผ่านผู้เรียนจะได้รับการสอนซ่อมเสริม จนกระทั่งบรรลุผล ผู้เรียนแต่ละคนจะก้าวหน้าไปตาม
ความสามารถของตน อาจก้าวหน้าไปได้เร็วในบางสาระ และอาจไปได้ช้าในบางสาระตามความถนัดของตน 
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้  
        1. การประเมินผลรวบยอดจะมุ่งวัดสมรรถนะที่เป็นองค์รวมของความรู้ทักษะเจตคติ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ใช้เวลามากกับการสอบตามตัวชี้วัดจำนวนมาก 
    2. วัดจากพฤติกรรมการกระทำการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ 
ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนดเป็น 
การวัดอิงเกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่ม และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ที่ตรวจสอบได้ 
  3. ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) การประเมินตนเอง (Student Self-Assessment) 
และการประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) 
  4. ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น เช่น  
เตรียมบริบทเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริง  
ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน 
  5.ประเมินผู ้เรียนไปตามลำดับขั ้นของสมรรถนะที ่กำหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับ  
การซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำดับขั้นต่อไป  
  6. การรายงานผลโดยการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียน ตามลำดับขั้น
ที่ผู้เรียนทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  สรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน
ในการปฏิบัติ (Performance Assessment) การนำองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ จากการจัดการ
เรียนรู้สู่การสร้างภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงานตามเป้าหมายของการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียน ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ เป็นการประเมินการพัฒนา (Formative Assessment) 
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เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู ้ (Assessment for Learning) และเพื ่อสร ุปผลการเร ียนรู ้ (Summative 
Assessment) ซึ่งครูจะต้องวัดและประเมินโดยเริ ่มตั ้งแต่การจัดการเรียนรู้ ขณะเรียนรู้จนถึงการ
นำเสนอภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การจดบันทึก การทดสอบ 
การสอบถาม และการประเมินคุณภาพของภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน และใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น 
แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ แบบสอบถาม เกณฑ์การประเมินและการตัดสิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
การประเมินรายบุคคล แบบอิงเกณฑ์ และสรุปผลเป็นระดับความสามารถ 
  
หน่วยที่ 4 แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 สมรรถนะหลัก 5 ประการเป็นกรอบสมรรถนะท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู ้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 
ที่ต้องการ ดังนี้ 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM) 2) สมรรถนะการสื่อสาร 
(Communication: CM) 3) สมรรถนะการรวมพลัง ทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)  
4) สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) และ 5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active Citizen: AC) และจะประกาศใช้เมื่อมีความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาแนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป โดยได้จัดทำแนวทางการนำสมรรถนะ
หลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การนำสมรรถนะหลัก 5 
ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 และ ระยะที่ 2 การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ตามแผนภาพที่ 3–4 ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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แผนภาพที่ 3 แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

                              ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
  จากแผนภาพ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้
กำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาจากสถานศึกษาแล้ว ซึ่งการดำเนินงานผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องตระหนักและให้การสนับสนุน ส่งเสริมในทุกด้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
ตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูควรศึกษาทำความเข้าใจ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน และดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ดังนี้  
   1. โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นแกนหลัก
ในการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการเข้าไปสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยทบทวนปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะในส่วนของบทนำที ่ประกอบด้วย ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น และศึกษาสมรรถนะหลัก 5 ประการ  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดใช้ ซึ่งเป็นสมรรถนะข้ามศาสตร์และวิชา จะได้รับ
การพัฒนาผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝน บ่มเพาะ พัฒนา และแสดงความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์ เต็มพลัง และยืดหยุ่น ซึ่งกำหนดระดับความสามารถในแต่ละสมรรถนะเป็น 10 ระดับ 

ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
และสมรรถนะหลัก 5 ประการ 

จัดทำโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีในระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
/ช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จัดทำคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยใช้องค์ประกอบ 
ของหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ                                 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ                                  
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โดยในแต่ละสมรรถนะได้กำหนดนิยาม ระดับสมรรถนะ องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี้หลัก ตามระดับ
สมรรถนะ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบในแต่ละช่วงชั้น  
ที่สอดคล้องตามช่วงวัย การเติบโต และบริบทสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน โดยสถานศึกษาศึกษาสมรรถนะ
หลัก 5 ประการ (ในภาคผนวก) 
  2. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรชั ้นปีในระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี (ยังคงใช้โครงสร้างหลักสูตรที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ก่อน
แล้ว เนื่องจากยังไม่มีการประกาศใช้) ซึ ่งสถานศึกษาอาจปรับเวลาเรียนโดยกำหนดสมรรถนะหลัก 
ในลักษณะการบูรณาการไว้ในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น 
ได้ตามความเหมาะสม 
  3. จัดทำคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ โดยปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมบ่งชี้ขององค์ประกอบในแต่ละระดับของสมรรถนะแต่ละตัวที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/  
ผลการเรียนรู้ แล้วเขียนคำอธิบายรายวิชาเป็นความเรียงและข้อความรายละเอียดของมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมบ่งชี้หลัก และการทบทวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษา
สามารถนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ บูรณาการในการจัดกิจกรรมตามบริบท 
   4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยใช้องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการรวบรวมส่วนที่มีการปรับปรงุ/
พัฒนาคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาเพ่ือจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้ง
สถานศึกษาทบทวนเกณฑ์การจบหลักสูตร ซึ่งยังคงใช้เกณฑ์เดิมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะไปใช้ในชั้นเรียน 
  ส่วนเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก 5 ประการ สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะตามช่วงชั้นในแต่ละสมรรถนะ 
   โดยแสดงภาพของการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการเข้าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังแผนภาพที่ 4 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรฯ 2551 
ระ

ดับ
ชั้น

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

รายวิชา 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริมอ่ืน 

 
สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

1. เป็นสมาชิกทีมท่ีดีและมีภาวะผู้นำ 
2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง 
   อย่างเป็นระบบ 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความ   
   ขัดแย้ง 

 

สมรรถนะการคิดขั้นสูง 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. การคิดเชิงระบบ 
3. การคิดสร้างสรรค์ 
4. การคิดแก้ปัญหา 
 

 

สมรรถนะการสื่อสาร 
1. การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสเพ่ือให้เกิด 
   ความเข้าใจ 
2. การรับส่งสารบนพ้ืนฐานความเข้าใจและความเคารพ 
   ในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
3. การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดย 
   คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

 

สมรรถนะการจัดการตนเอง 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. การมีเป้าหมายในชีวิต 
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด 
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 

 

สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี 
3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ 
4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
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 ระยะที่ 2 การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แผนภาพที่ 5 การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะในชั ้นเรียนตามหลักสูต ร 
                           แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
  จากแผนภาพที่ 5 เป็นขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สำคัญในการกำหนดความ
ต้องการให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะและสมรรถนะอย่างไร ในขั ้นตอนนี้ ครู เพื ่อนนักเรียน 
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
ในการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของในการนำหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน  และผู ้เรียน 
มีคุณภาพ คุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการ โดยการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะในชั ้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ ดังนี้ 
 

จัดทำโครงสร้างรายวิชาฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ 

จัดทำหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้                                           
ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 

บันทึกและรายงานผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้น 

 

นำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้น 
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  1. นำคำอธิบายรายวิชาฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ มาจัดทำโครงสร้างรายวิชาฐาน
สมรรถนะหลัก 5 ประการ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกับสมรรถนะหลัก 5 ประการ หรือพิจารณาว่าสามารถจัดเป็นกิจกรรมเสริม/สอดแทรกได้  
(เป็นกิจกรรมเสริมที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก 5 ประการ) 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมที่จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหมดในสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้น สามารถพัฒนา/ส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดสมรรถนะครบทั้ง 5 ประการ ตามระดับชั้นและเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
จัดทำตารางวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชาดังตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางท่ี  1 ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา  

รหัสรายวิชา......................ชื่อรายวิชา......................................  ชั้น .................. เวลา ................ ชั่วโมง  
 

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

สาระ 
การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
หรือความคิด

รวบยอด 
เวลา 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ภาระงาน/
ชิ้นงาน รวบยอด 

         
         
         
         

คะแนนระหวา่งภาค/ป ี    
คะแนนปลายภาค/ป ี    

รวม    

 
  2. นำผลการวิเคราะห์ไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลัก 5 ประการ และจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ/
พฤติกรรมบ่งชี ้หลักตามสมรรถนะหลักกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้ว ัด/ผลการเรียนรู ้ หรือปรับ
จุดประสงค์ตามหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม
บ ่งช ี ้หล ักตามสมรรถนะหล ักก ับจ ุดประสงค ์ตามหน่วยการเร ียนร ู ้ /แผนการจ ัดการเร ียนรู้   
หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ (เน้น KPA) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ประการ ระดับ
สมรรถนะ 10 ระดับ ตามระดับความสามารถของแต่ละช่วงชั้น และนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถหรือมีพฤติกรรมบ่งชี้
อย่างไร ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ครูผู้สอนพิจารณาว่าเมื่อนำมาจัดการเรียนรู้
จะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลัก 5 ประการ  
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  การจัดทำหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถจัดทำหรือปรับ
ส่วนนำของหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ความคิดรวบยอด/สาระสำคัญ และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้/ผลการเรียนรู ้ เชิงพฤติกรรมอิงสมรรถนะ (พฤติกรรมบ่งชี ้หลักในแต่ละ
องค์ประกอบของแต่ละสมรรถนะ) ส่วนกิจกรรมนำ เป็นกิจกรรมการทบทวนบทเรียน การสร้าง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้สนใจ เห็นความสำคัญ/คุณค่าของสิ่งที่จะเรียน ส่วนกิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ สร้างเสริมสมรรถนะ
ให้เกิดกับผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องออกแบบกิจกรรมที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง สร้างและปรับปรุงภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน และ
นำเสนอภาระงาน ผลงาน/ชิ้นงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และส่วนสรุป/
ประเมินผล เป็นขั้นสรุปถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
และมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย  
  นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและกระบวนการจัด  
การเรียนรู้สู ่ชั ้นเรียน เพื่อปลูกฝัง/บ่มเพาะ/พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลักทั้ง 5 ประการผ่าน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 สามารถกำหนดกิจกรรมพัฒนาได้ เช่น  
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สาระ/มาตรฐาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้/  
แผนการจัดการเรียนรู้) 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว/ลูกเสือ-เนตรนารี- 
ยุวกาชาด-ผู ้บำเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา) 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั ้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่
ต ัวชี ้ว ัดกำหนดไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่ต ้องการ  ขั ้นตอนการดำเนินงาน  
1) พิจารณาเนื้อหา สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่เลือก   
2) กำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้สมรรถนะหลักที ่ต ้องการพัฒนาผู ้เร ียน  3) ออกแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างสมรรถนะหลักให้ผู ้เรียน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
4) กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมให้ครอบคลุมสมรรถนะหลัก  โดยเน้นการสอนเชิงรุก  
5) วางแผนการประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง และตอบรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
   สถานศึกษาอาจจะจัดทำตารางสำหรับวิเคราะห์เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจและ
ครอบคลุมสมรรถนะหลัก 5 ประการ ตามบริบทของสถานศึกษา ดังตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักกับกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 จากตารางที่ 2 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จะเขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เขียนรายละเอียดรหัสและข้อความตัวชี้วัดให้ครบ 
  2. สมรรถนะหลัก เขียนรายละเอียดข้อความของสมรรถนะหลักที ่เกี ่ยวข้อง และ
องค์ประกอบแต่ละสมรรถนะ 
  3. สาระสำคัญหรือความคิดรวบยอด เขียนเป็นข้อความความคิดรวบยอดที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
 4. สาระการเรียนรู้ เขียนเนื้อหาพอสังเขปขององค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ ...... เรื่อง.......................................................... 
รหัสรายวิชา .......................... รายวิชา.......................................................... ชั้น................................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. ภาคเรียนที่ ................. เวลา .................... ชั่วโมง 
ชื่อครูผู้สอน .........................................................................................................................................  

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
  ………………………………………………………..…………………………………………………………….….… 

2. สมรรถนะหลัก  
             …………………………………………………………………………………….………………….………..………… 

3. สาระสำคัญหรือความคิดรวบยอด  
               ………………………………………………………………..………………………………………………..……… 

4. สาระการเรียนรู้  
  ………..………………………………………………………………………………..………………………………… 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
  ………..……………..…………………………………………………………………………………………………… 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ………..………………………………………………..………………………………………………………………… 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน  
  ………...………………………………………………………………………….……………………………………… 

8. การวัดและประเมินผล  
  ………..………………………………………………..………………………………………………………………… 

9. กิจกรรมการเรียนรู้  
  ………..………………………………………………………..………………………………………………………… 

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  ………..…………………………………………………………..……………………………………………………… 
 



27 
 

 

 

  5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เขียนข้อความสมรรถนะสำคัญเดิมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบการเรียนรู้หน่วยนี้แล้วเกิดสมรรถนะและ
สามารถประเมินได ้
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนข้อความคุณลักษณะที่เกี ่ยวข้องโดยตรงและสามารถ
ประเมินได ้
  7. ชิ้นงานหรือภาระงาน เขียนข้อความที่บ่งบอกลักษณะชิ้นงานหรือภาระงานที่ต้องการให้
ผู้เรียนทำหรือแสดงโดยละเอียดว่าเป็นงานมีลักษณะหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มีเกณฑ์การประเมินและ
ตัดสินอย่างไรกับภาระงานหรือชิ้นงาน  
  8. การวัดและประเมินผล เขียนข้อความที่บอกวิธีการวัดและประเมินผลว่าจะวัดผลด้วย  
วิธีใด จะวัดอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร และจะประเมินอย่างไร (เกณฑ์การประเมิน) 
  9. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน/รูปแบบทำอย่างไร อธิบายพอสังเขป 
ไม่ต้องลงรายละเอียด 
  10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ เขียนบอกลักษณะของสื่อที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมชองแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้  และบอกแหล่งเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าโดยบอกแหล่งอ้างอิงของ 
แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ...... เรื่อง......................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ …....... เรื่อง..................................................เวลา ................ ชั่วโมง 
รหัสรายวิชา ................... รายวิชา........................................................................ ชั้น..........................    
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................... ภาคเรียนที่ .....................เวลา ............. ชัว่โมง 
ชื่อครูผู้สอน ............................................................................................... ..........................................
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. สมรรถนะหลัก 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 3. สาระสำคัญหรือความคิดรวบยอด  
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 5. สาระการเรียนรู้ 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 9. การวัดและประเมินผล 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
                 ………………………………………………………………………………………………………………………
 11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 จากตารางที่ 3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จะเขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เขียนรายละเอียดรหัสและข้อความตัวชี้วัดให้ครบ 
  2. สมรรถนะหลัก เขียนรายละเอียดข้อความของสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ
แต่ละสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้หลักท่ีเกี่ยวข้อง   
  3. สาระสำคัญหรือความคิดรวบยอด เขียนเป็นข้อความความคิดรวบยอดที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร     
    4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนเป็นข้อความที่เป็นองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติและสมรรถนะ  
ที่ต้องการใหเ้กิดกับผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 5. สาระการเรียนรู้ เขียนเนื้อหาองค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนพอสังเขป 
  6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เขียนข้อความสมรรถนะสำคัญเดิมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่เกี ่ยวข้อง พฤติกรรมที ่จะเกิดขึ ้นเมื ่อจบการเรียนรู้ 
ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้วและสามารถประเมินได้ 
  7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้น  
เมื่อจบในแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถประเมินได้ 
  8. ชิ้นงานหรือภาระงาน เขียนข้อความที่บ่งบอกลักษณะชิ้นงานหรือภารงานที่ต้องการ  
ให้ผู้เรียนทำหรือแสดงโดยละเอียดว่าเป็นงานมีลักษณะหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มีเกณฑ์การประเมินและ
ตัดสินอย่างไรกับภาระงานหรือชิ้นงาน 
  9. การวัดและประเมินผล เขียนข้อความที่บอกวิธีการวัดและประเมินผลว่าจะวัดผลด้วย  
วิธีใด จะวัดอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร และจะประเมินอย่างไร (เกณฑ์การประเมิน) 
  10. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน/รูปแบบอย่างไร โดยละเอียดที่เป็น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากปหล่งต่างๆ ได้ฝึกทักษะ มีการวางแผน มีการลงมือปฏิบัติตามแผน  
มีการนำเสนอผลงาน มีการปรับปรุงผลงาน โดยครูเป็นผู้กระตุ ้นจากการใช้คำถามขั้นสูง และการ
เชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตของผู้เรียน   
  11. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ เขียนบอกลักษณะของสื่อที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
และบอกแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าโดยบอกแหล่งอ้างอิงของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง 
  12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นข้อความบันทึกที่ครูผู้สอนจะต้องบันทึกในสิ่งที่ได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างไร  อะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้เรียนกระทำในแต่ละกิจกรรม   
และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคืออะไร (ข้อความต้องสะท้อนให้เห็นถึงตัวแปรต้น กิจกรรม/สื่อ และตัวแปรตาม 
ผลลัพท์ที่เกิด)และผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ตรงตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้หรือไม่ 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หรือจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
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  3. การจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น  
   การจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น  
นั้น ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการเป็นผู้กระตุ้น ผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ หาแหล่งเรียนรู้  
ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง สร้างและปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงาน ภาระงาน และนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน ภาระงาน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัญหาและความต้องการ 
ของตัวเอง สิ่งรอบตัว ท้องถิ่น ชุมชน ประเทศและโลก รวมถึงเชื่อมโยงให้ผู้เรียนนำสมรรถนะที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องดำเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น โดย
ใช้เครื่องมือตามสภาพจริง และเม่ือจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู ้และแผนการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ ้น สรุปผลเป็นภาพรายสมรรถนะของ
รายบุคคลในแต่ละระดับชั้นเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 
    4. การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสิ้นสุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู ้สอนอาจประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
(Assessment for Learning) หรือให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง (Assessment as Learning) ตามที่ได้
ออกแบบไว้และสรุปผลเป็นรายสมรรถนะ เช่น 1) การสรุปผลภาพรวมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ครูผู ้สอนแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู้สรุปรวมของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ หรือสรุปรวมแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ สถานศึกษาสรุปเป็นภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การสรุปผลภาพรวมจาก
กิจกรรมอื่น ๆ (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ) โดยสรุปเป็นภาพรวมแต่ละกิจกรรม  
3) นำสรุปผลภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลภาพรวมจากกิจกรรมอื่น ๆ สรุปผลเป็นภาพ
รายสมรรถนะและรายบุคคลในแต่ละระดับชั้น 
 5. บันทึกและรายงานผลหลังการจัดการเรียนรู ้ ตามหน่วยการเรียนรู ้และแผนการจัด 
การเร ียนรู ้ฐานสมรรถนะที ่พัฒนาขึ ้น โดยบันทึกผลการจัดการเร ียนรู ้หลังการจัดการเร ียนรู้  
ในทุกแผนการจัดการเรียนรู ้ และมีการสรุปผลการเรียนรู้เมื ่อจบหน่วยการเรียนรู้และรายงานผล
รายบุคคลตามระดับความสามารถของแต่ละสมรรถนะหลักให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 6. นำผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัด  
การเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นต่อไป 
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(ร่าง) ระดับสมรรถนะหลกั 5 ประการ และพฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 
ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ 

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

1 
รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ ความชอบ ความสนใจ 
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึก
พื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น 

เริ่มต้น    

2 

รู้จักตนเองในจุดเด่น จุดควรพัฒนา มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวัน
ของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรู้สึกพื้นฐาน รู้ถูกผิดในการ
ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม ภายใต้การดูแลของผู้อื่น ตระหนักรู้ 
ในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน  

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลี่ยง
การนำพาตัวเองเข้าไปสู่ภาวะเสี่ยงตามคำแนะนำ อดทนต่อปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและการเรียน  

สามารถ เริ่มต้น   

4 

รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแลจัดการชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบช่ัวดี 
จัดการปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนตามคำแนะนำ พร้อมเผชิญและ
ยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) ท่ีถูกต้อง สามารถตัดสินใจและ
มุ่งมั่นท่ีจะจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนของตนเอง รับรู้และ
จัดการอารมณ์และความเครียดละเว้นการกระทำท่ีไม่ควรทำ รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวันและการเรียนตาม
คำแนะนำ  

 สามารถ เริ่มต้น  

6 

มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) สามารถตัดสินใจและ
วางแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไป 
สู่เป้าหมาย รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด มีจุดยืนและความเชื่อ
ของตัวเอง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและสามารถฟื้นคืนจาก
สภาพปัญหาเม่ือเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและ 
การเรียนของตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด แสดงออกตาม
ความเชื่อและจุดยืนของตัวเอง แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบในผลของ 
การกระทำของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 
ตามคำปรึกษา 

 

 

สามารถ เริ่มต้น 

8 

มีกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถกำกับตนเองให้ลงมือทำตามแผน
เกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง 
รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด มีความรับผิดชอบในผลของการ
กระทำของตนเอง วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืนจาก
สภาพปัญหาเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต  

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ท่ีต้องการจะเป็น มองเห็นข้อจำกัด
และแนวทางการพัฒนาตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง รู้ทันและจัดการ
อารมณ์และความเครียด และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเอง
เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต   

 

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

10 

มีความสุขกับชีวิตท่ีตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จแม้ต้องเผชิญความ
ท้าทายท่ีเข้ามาในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด สามารถ
สร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ให้กับตนเอง และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหา
เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต  

  

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

 
ระดับสมรรถนะการสื่อสาร 

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

1 
ใช้ประสาทสัมผัสในการรับและส่งสารอย่างตั้งใจ เข้าใจความแตกต่างทาง
กายภาพท่ีมีผลต่อการสื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว 
และผลงานอย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 

เริ่มต้น    

2 

รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและ
ผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับบุคคลผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ 
สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมท้ังคำนึงถึงประโยชน์และโทษของ
การสื่อสารท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

รับและส่งสารท่ีเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น 
ในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทนในการรับสาร แลกเปล่ียนประสบการณ์
และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว 
คำนึงถึงประโยชน์และโทษของสื่อท่ีมีต่อตนเอง สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัว
ท้ังท่ีเป็นภาษา ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะ 
อย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

รับและส่งสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่ีใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับสาร
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความอดทนในการรับและส่งสาร 
ใช้ส่ือที่มีความหลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อตนเอง  
มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างเหมาะสม 

เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

  

5 

รับและส่งสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ  
จับประเด็นสำคัญ ข้อคิด ท้ังเชิงบวกและลบท่ีได้รับตามวัตถุประสงค์ของ 
ผู้ส่งสาร แลกเปล่ียนประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลท่ีหลากหลายขึ้น  
ในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อน ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและ
จริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อและสื่อสารท่ีเหมาะสม 
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
และประเมินคุณค่า ในมิติความจริง (ข้อมูลข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด) และ
ความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได้ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมโดยคำนึงถึงผลกระทบของการสื่อสารรู้ผลกระทบของสื่อ 
ประเมินคุณค่าและจริยธรรมในการสื่อสาร ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมาย
ในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม 
 

 
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

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

7 

รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าในมิติความจริง ความดี ความงาม ท่ีมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และเข้าใจกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร สามารถ
ออกแบบการสื่อสารท่ีซับซ้อนได้อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการสื่อสาร
มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ท้ังต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง  
ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้  

  

สามารถ เริ่มต้น 

8 

รับและส่งสารท่ีมีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ 
ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารท่ีเกิด
ประโยชน์กับคนหมู่มาก หรือที่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง หรือที่เป็นไป
ตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อท่ีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีซับซ้อน
ได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถออกแบบการสื่อสารผ่าน
สื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

  
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

กำลัง 
พัฒนา 

9 
 
 

รับและส่งสารท่ีมีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่านสื่อท่ีหลากหลาย โดย
ปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของ
สารน้ันได้ลึกขึ้น มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการสื่อสารกับบุคคล 
ท่ีมีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม รู้สึกร่วมและเข้าใจ
ความรู้สึกต่อบุคคลท่ีมีความต่างจากตนเอง มีกลยุทธ์ในการผลิตส่ือและ
สื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะและมีพลังด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

  

 

สามารถ 

10 

รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรือ 
มีนัยมากขึ้น เข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ และนำสารท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสาร
ได้อย่างมีสติและวิจารณญาณ และรู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึก 
(Empathy) เพื่อสร้างความเข้าใจโดยคำนึงถึงความแตกต่างในทุกมิติด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   
เหนือ 
ความ 

คาดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36 
 

 

 

ระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

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

1 
รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามคำแนะนำ 
ข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามคำชี้แนะ 

เริ่มต้น    

2 

รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของทีม 
เมื่อได้รับการชี้แนะ เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุผล
สำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามคำแนะนำ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นของตนเองในการทำงาน เป็นสมาชิกทีมท่ีมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างข้อตกลง และการ
ทำงานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพื่อนในทีมด้วยความเป็นมิตร
ตามคำแนะนำ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 
เป็นสมาชิกทีมท่ีรับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามท่ีได้รับมอบหมายท้ัง 
ของตนเองและช่วยเหลือเพื่อนในทีม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 
เป็นสมาชิกท่ีริเริ่มกำหนดเป้าหมาย วิธีการทำงานของทีม สะท้อนการทำงาน
ของตนเอง แสดงความคิดเห็น และสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในทีม
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 
สามารถ เริ่มต้น  

6 
เป็นผู้นำตนเอง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของทีม สามารถสะท้อนผลการทำงานของทีม และให้ความ
คิดเห็นโดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

 

7 

เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน 
มีวิธีการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และ
จัดการความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง ความ 
เสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีม
อย่างเท่าเทียมกัน 

  สามารถ เริ่มต้น 

8 

มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อมองเห็นภาพความสำเร็จ ตัดสินใจ
และทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมายด้วย
กระบวนการทำงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ัง รักษาสัมพันธภาพ 
เชิงบวกในทีม 

 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 
มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและคุณค่าของการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และ
ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดการความขัดแย้งได้          

  
 

สามารถ 

10 
มีคุณลักษณะของผู้ท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง และเห็นคุณค่าของทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับการรวมพลังทำงาน
เป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จของทีม 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

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

1 
ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน เสนอความคิดอิสระ คิดคล่อง เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว 
พร้อมระบุเหตุผลของการเลือกคำตอบน้ัน 

เริ่มต้น    

2 

ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 
สามารถผลิตชิ้นงานตามจินตนาการในรูปแบบท่ีแตกต่างจากต้นแบบ
ภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ ได้ เสนอความคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและ
หลายทิศทางและตัดสินใจเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว พร้อมประเมิน
ความเหมาะสมของคำตอบ 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา หรือใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมและสามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้
ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใคร และสามารถบอกผลลัพธ์ตามข้อเท็จจริง
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบและแสดงการแปลความหมายข้อมูล
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน วิเคราะห์และ
จัดลำดับสาเหตุของปัญหา โดยสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลของปัจจัยต่าง ๆ สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิด
ท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม พร้อมแสดงการ
แปลความหมายข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีซับซ้อน วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุของ
ปัญหา สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่
ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ระบุแบบแผนของพฤติกรรมและ
องค์รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในปัญหาหรือสถานการณ์น้ัน เพื่อสร้าง
แบบจำลองอย่างง่าย พร้อมแสดงการแปลความหมายข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีซับซ้อน ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหา
เป็นปัญหาย่อย ๆ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ วิเคราะห์
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปัญหาหรือสถานการณ์และสร้าง
แบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ พัฒนา
ชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง แจกแจง
รายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้ โดยสามารถลง
ข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง และระบุข้อโต้แย้งได้ 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

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

7 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียากและซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ  เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม
และครอบคลุมทุกมิติ สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหา
หรือสถานการณ์ได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิด 
ท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอด จากของเดิมให้เหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริง แจกแจงรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหา หรือขยายความคิด
ได้ โดยสามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง ระบุเหตุผลของข้อโต้แย้ง 
ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 

  

สามารถ เริ่มต้น 

8 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียากและซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการระบุ
สาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ  สามารถเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการ
ท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ สร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบาย
แนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบระบบได้ สามารถพัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือ
นวัตกรรม โดยใช้ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง ระบุเหตุผลของข้อโต้แย้งท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

  
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียากและซับซ้อน ระบุสาเหตุของปัญหา 
สามารถแยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกมิติ สามารถสร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด 
ท่ีใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ของการ
แทรกแซงระบบท่ียากและซับซ้อนได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม 
โดยใช้ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง สามารถแจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหา หรือขยายความคิดได้อย่างครบถ้วน เขียนสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ 

  

 

สามารถ 

10 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียากและซับซ้อน ระบุสาเหตุของปัญหา  
แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ  สามารถเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม 
และครอบคลุมทุกมิติ สร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด 
ท่ีใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ของการ
แทรกแซงระบบท่ียากและซับซ้อนได้ พัฒนาชิ้นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม 
โดยใช้ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอด จากของเดิม 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง สามารถแจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหา หรือขยายความคิดได้อย่างครบถ้วน รวมท้ังมีการประเมิน 
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมโดยวิเคราะห์จากมุมมองท่ีหลากหลาย  
จากทั้งของตนเองและของผู้อื่น เขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเน้ือหา 
และกระบวนการเรียนรู้ของตนท้ังจุดเด่นและจุดท่ีควรจะปรับปรุง 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

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

1 
เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรท่ีตามใจตนเอง รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาในชั้นเรียน 

เริ่มต้น    

2 

มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักปฏิเสธ 
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นหรือครูมอบหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ปัญหาหรือความขัดแย้งในชั้นเรียน 

กำลัง
พัฒนา 

   

3 

อิสระท่ีจะคิดและแสดงออกท่ีรับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ  ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีเหตุผล 

สามารถ เริ่มต้น   

4 

อดทนอดกลั้นในความคิดเห็นและการแสดงออกท่ีแตกต่าง ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน 
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง 
อย่างมีเหตุผล 

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

  

5 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น ยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย พยายามท่ีจะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและ
แบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ  ติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 

สามารถ เริ่มต้น  

6 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามท่ีจะเห็นอก
เห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม  
มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำตามบทบาทหน้าท่ีพลเมือง
ประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ีสนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ 
ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกและร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม
เป็นธรรมด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 
เหนือ
ความ

คาดหวัง 

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

7 

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามท่ีจะเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นท้ังในโลกจริงและโลกเสมือน ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
เลือกปฏิบัติ เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคมมีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมิน
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นท่ีสนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้น
ในการหาทางออกร่วมกันและริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก เกี่ยวกับประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  สามารถ เริ่มต้น 

8 

ยึดม่ันในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค พยายามท่ีจะเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นท้ังในโลกจริงและโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันโดย
ปราศจากอคติ ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และประเด็น
ปัญหา ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ีหลากหลายระดับ
ภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของ
ท้องถิ่น ด้วยค่านิยมประชาธิปไตย 

  

เหนือ
ความ

คาดหวัง 

กำลัง
พัฒนา 

9 

ยึดม่ันในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เคารพและปฏิบัติตามกฎ 
กติกาทางสังคม พยายามท่ีจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นท้ังในโลกจริงและโลก
เสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพากันโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ  
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย  
ใช้วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และประเด็นปัญหา ริเริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ีหลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก
ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ด้วยความเชื่อมั่น
ในสังคมท่ีเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทางท่ีไม่เกิด
ความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

  

 

สามารถ 

10 

ยึดม่ันและปกป้องในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค สื่อสารผ่าน
ช่องทางสาธารณะระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะ 
สำนึกสากลด้วยความเชื่อมั่นในสังคมท่ีเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยม
ประชาธิปไตย และแนวทางท่ีไม่เกิดความรุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง
แนวทางสันติวิธี 

   
เหนือ
ความ

คาดหวัง 
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการจัดการตนเอง 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต 
การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
การจัดการปัญหาและ  

ภาวะวิกฤต 
1 รู้จักตนเอง (Knowing Self) ทางด้านกายภาพ 

ความชอบ ความสนใจ จัดการชีวิตประจำวันของ
ตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความรูส้ึก
พื้นฐาน ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม
ภายใต้การดูแลของผู้อื่น 

- บอกความชอบ  
  ความสนใจ และเพศสภาพ  
  ของตนเองได้ 
 

- ทำกิจวัตรประจำวัน  
  ทั้งการเรียน เล่น กิน  
  ช่วยทำงาน พักผ่อน ใช้เงิน   
  อย่างพอดี ภายใต้  
  คำแนะนำของผู้อื่น 

- บอกและเรียกอารมณ์และ  
  ความรู้สึกพ้ืนฐานของ 
  ตนเองทั้งทางบวกและ 
  ทางลบ 

- ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของสังคม 
- บอกทางเลือกและตัดสินใจ 
  เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

2 รู้จักตนเองในจดุเด่น จดุควรพัฒนา มีวินัยในการดแูล
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รบัรู้และจัดการ
อารมณ์และความรูส้ึกพื้นฐาน รู้ถูกผดิในการปฏิบตัิตน
ตามบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้การดูแลของผู้อื่น 
ตระหนักรู้ในสถานการณ์ที่เป็นปญัหาใน
ชีวิตประจำวัน  

- บอกสิ่งที่ตนและเพื่อน 
  ทำได้ดี 
 

- สามารถควบคมุตนเอง 
  ในการปฏิบัติกิจวัตร 
  ประจำวัน ภายใต้การดูแล 
  ของผู้อื่น 

- บอกสถานการณ์ที่ทำให้เกดิ   
  อารมณ์และความรู้สึก 
  พื้นฐาน 
- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ 
  กับอารมณ์ และความรู้สึก 
  ของตนเอง 

- ระบุทางเลือกที่อาจกอ่ให้เกดิ 
  ปัญหาในกิจวัตรประจำวัน 
- บอกได้ว่าสถานการณ์ใดเป็น 
  ปัญหาและเกิดจากสาเหตุใด  

3 รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแล
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รบัรู้และจัดการ
อารมณ์และความเครยีด แยกแยะสิ่งถูกผิด หลีกเลีย่ง
การนำพาตวัเองเข้าไปสูภ่าวะเสี่ยงตามคำแนะนำ
อดทนต่อปญัหาในชีวิตประจำวนัและการเรยีน  

- ระบุความสามารถของตนเอง  
  และเพื่อนได ้
- บรรยายกิจกรรม/งานทีต่นเอง 
  และเพื่อนอาจต้องการความ 
  ช่วยเหลือเพื่อทำใหส้ำเรจ็ 

- สามารถควบคมุตนเอง 
  ในการปฏิบัติกิจวัตร  
  ประจำวัน ภายใต้การติดตาม 
  ของผู้อื่นบา้ง 

- แสดงออกถึงการควบคุม  
  อารมณ์และความรู้สึก 
  พื้นฐานที่เกิดขึ้น  

- สามารถรับรูไ้ด้ถึงสถานการณ ์
  ที่เป็นปัญหาหรือก่อให้เกดิปัญหา 
- บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจ 
  ที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบ 
  กับตนเองและผู้อื่น  

4 รู้จักความสามารถของตนเอง มีวินัยในการดูแล
จัดการชีวิตประจำวันของตนเอง รบัรู้และจัดการ
อารมณ์และความเครียด ตระหนักรู้ผิดชอบช่ัวดี 
จัดการปญัหาชีวิตประจำวันและการเรยีนตาม
คำแนะนำ พร้อมเผชิญและยอมรบัปัญหาที่เกิดขึ้น 

- เลือกกิจกรรมที่เหมาะ 
  กับตนเอง 
- ยอมรับความแตกต่าง 
  ในความชอบ ความสนใจ 
  และเพศวิถีของผู้อื่น 

- สามารถควบคมุตนเอง 
  ในการปฏิบัติกิจวัตร   
  ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ  

- บอกระดับความรุนแรง 
  ของอารมณ์ และความรูส้ึก   
  ทางลบ 
- สามารถสื่อสารขอความ 
  ช่วยเหลือในการจัดการ 
  ความเครียด 
 

- บอกผลกระทบของทางเลือกที่ 
  ตัดสินใจ ท่ีอาจเกิดขึ้นในแง่บวก 
  และแง่ลบกับตนเองและผู้อื่น  
- ระบุสถานการณ์ที่เพ่ือนมีแรง 
  กดดันต่อการตดัสินใจของตนเอง 
- ใช้ทางเลือกและรับผดิชอบใน 
  ผลทีเ่กิดขึ้นจากการตดัสินใจ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต 
การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
การจัดการปัญหาและ  

ภาวะวิกฤต 
5 มีมโนทัศน์เกีย่วกับตัวเอง (Self Concept)  

ที่ถูกต้อง สามารถตดัสินใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการ
สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรยีนของตนเอง 
รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด ละเว้น 
การกระทำท่ีไม่ควรทำ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น จัดการปัญหาชีวิตประจำวันและ 
การเรยีนตามคำแนะนำ  

- บอกลักษณะนิสยั จุดแข็ง    
  และสิ่งท้ายทายของตนเอง 
  ในด้านวิชาการ สถานการณ ์
  ทางสังคม 
- บรรยายทักษะและความ 
  สนใจของตนที่ต้องการ  
  พัฒนา 

- กระตือรือร้นและเกาะตดิ   
  กับงาน และการเรยีนของ 
  ตนเอง  

- บอกวิธีการควบคุม/จัดการ 
  อารมณ์ และความรู้สึก 
- บอกกลวิธีในการควบคุม 
  หรือบรรเทาความเครียด  
- บรรยายขอบเขตของอารมณ ์
  และสถานการณ์ที่เป็น 
  สาเหตุของอารมณ์และ 
  ความเครียด 

- บอกความเปลี่ยนแปลง 
  ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อการดำเนิน  
  ชีวิต 
- สามารถสะท้อนผลของทางเลือก  
  ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น ในมิติของ 
  ประโยชน์ ความเป็นธรรม หรือ 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

6 มีความมั่นใจและภาคภมูิใจในตนเอง (Self Esteem) 
สามารถตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและ 
การเรยีนของตนเอง มีวินัยและจูงใจตนเองให้ไปสู่
เป้าหมาย รับรู้และจดัการอารมณแ์ละความเครียด 
มีจุดยืนและความเช่ือของตัวเอง ปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถฟื้นคืนจาก
สภาพปัญหาเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตตามคำแนะนำ 

- บอกคุณลักษณะทางบวก  
  จุดยนื และความเช่ือของ  
  ตนเอง 
- แสดงออกถึงความเชื่อ 
  ทางบวกในความสามารถ 
  ของตัวเองที่จะประสบ   
  ความสำเร็จ 
- มีส่วนร่วมตั้งคำถาม 
  อย่างกระตือรือร้น 

- บอกเป้าหมายและแนวทาง 
  ในการไปสู่เปา้หมายชีวิต 
  และการเรียนของตนเอง 
- จัดการเวลา ใช้ทรัพยากร  
  และปฏิบัตติามขั้นตอน 
  ที่จะนำไปสูเ่ป้าหมาย  
 
 

- บอกวิธีการในการจัดการ   
  ความเครียด อารมณ์และ 
  ความรู้สึกทางลบ 
- แสดงออกถึงความสามารถ 
  ในการจัดการสถานการณ ์
  ที่เป็นสาเหตุของ 
  ความเครียด 

- ระบุความหลากหลายของปัญหา 
  และการตดัสินใจ ท่ีมผีลต่อชีวิต 
  ของตนเอง 
- อธิบายลักษณะของที่สถานการณ ์
  ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย  
  รวมถึงความปลอดภัยทาง 
  ออนไลน์และภัยพิบัต ิ
- สามารถเผชิญกับความผดิหวังหรือ
ความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้น ในชีวิต 

7 มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีกรอบความคิด 
แบบเตบิโต (Growth Mindset) สามารถกำกบัตนเอง
ให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของ
ตนเอง รับรู้และจัดการอารมณ์และความเครียด 
แสดงออกตามความเช่ือและจุดยนืของตัวเอง 
แก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบในผลของการกระทำ
ของตนเอง และฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมื่อเผชิญ
ภาวะวิกฤตตามคำปรึกษา  

- มีความรู้สึกที่ดเีกี่ยวกบัตนเอง 
- เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ ๆ  
  ที่ไม่คุ้นเคย 
- ยอมรับคำวิจารณ์หรือ 
  ความไม่รู้ของตนเอง 
- แสดงพฤตกิรรมตามความเช่ือ   
  และจดุยนืของตนเอง 

- แสดงออกถึงความสามารถ 
  ที่จะริเริ่มสรา้งสรรค์และ 
  ทำงานด้วยตัวเอง 
- ติดตามและประเมินผล 
  การดำเนินการตามขั้นตอน  
 

- ตระหนกัและสื่อสารอารมณ์   
  ไปยังผู้อืน่อย่างเหมาะสม 
- สามารถบอกกลวิธ ี
  ในการส่งเสรมิสุขภาวะ 
  ทางจิตของตน  

- ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจาก 
  การกระทำหรือทางเลือกในการ 
  แก้ปัญหา 
- บอกวิธีฟ้ืนคืนจากภาวะวิกฤต 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต 
การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด 
การจัดการปัญหาและ  

ภาวะวิกฤต 
8 มีกรอบความคดิแบบเติบโต สามารถกำกับตนเอง

ให้ลงมือทำตามแผนเกี่ยวกับชีวิตและการเรียนของ
ตนเอง และสะท้อนความก้าวหน้าของตนเอง รู้ทัน
และจัดการอารมณ์และความเครียด มีความ
รับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเอง 
วางแผนป้องกันปัญหาและความเสี่ยง และฟื้นคืน
จากสภาพปญัหาเมื่อเผชิญภาวะวกิฤต  

- แสดงออกถึงความเชื่อ 
  ทางบวกในความสามารถ 
  ของตนเองที่จะประสบ   
  ความสำเร็จ 
- ประเมินจดุแข็งและ   
  ข้อจำกัดของตนเอง 
  ที่จะประสบความสำเรจ็ได ้

- ยอมรับข้อผิดพลาดว่าเป็น  
  ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
- สะท้อนกระบวนการและ 
  ผลลัพธ์ของการตั้ง   
  เป้าหมาย และปรับใช้เพื่อ 
  ไปสู่ความสำเร็จ 

- สรุปได้ว่าความคดิ อารมณ์  
  และความเครียด มีผลต่อ  
  พฤติกรรมอย่างไร 
- บ่งช้ีกลวิธีในการปรับ 
  กรอบความคิดและ 
  พฤติกรรมของตนเอง 

- ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 
  หรือปัญหาที่อาจเกดิขึ้น 
- บอกแนวทางการแก้ปัญหาให้ 
  ตนเองอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อ 
  เผชิญสถานการณ์วิกฤต 
- ริเริ่มแนวทางในการแก้ปญัหาหรือ 
  ความเสีย่ง 

9 มีภาพอนาคตของตนเอง (Ideal Self) ที่ต้องการ
จะเป็น มองเห็นข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา
ตนเอง กำหนด ลงมือทำ ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ค่านิยม และความเช่ือของตนเอง ตามแผนพัฒนา
ตนเอง รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด 
และสามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาได้ด้วยตนเอง
เมื่อเผชิญภาวะวิกฤต 
 

- บอกลักษณะของบุคคล 
  ที่ต้องการยึดเป็นแบบอย่าง 
  ได ้
- มีภาพอนาคตของตนเอง 
  ที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึง 
- ระบุข้อจำกัดและแนวทาง 
  การพัฒนาตนเอง 

- สร้างแบบจำลองความ  
  สามารถท่ีจะนำมาใช้เพื่อ 
  เอาชนะอุปสรรค 
- เลือกเครื่องมือท่ีจำเป็น 
  เพื่อปรับใช้ในการทำงาน 
  ให้เสร็จสมบูรณ ์

- แสดงออกถึงกลวิธีในการ  
  จัดการอารมณ์และ 
  ความเครียด  
- มองเห็นประโยชน์ 
  จากความเครียดระดับ 
  เล็กน้อย 
- สามารถปรับกรอบความคิด  
  และพฤติกรรมของตนเอง 
  เพื่อให้มีสุขภาวะทางจิต 
  และทางกาย 

- ใช้มุมมองที่หลากหลายในการ 
  บ่งช้ีปัญหาและการแก้ปญัหา 
- ริเริ่มและสร้างทางเลือกใหม ่
  ที่หลากหลายในการแก้ปญัหาใน   
  ภาวะวิกฤต 
- อธิบายแนวทางและวิธีการ  
  แก้ปัญหาของตนเองกลับสูภ่าวะ 
  สมดุลไดเ้มื่อเผชิญความผิดหวัง   
  และภาวะวิกฤต 

10 มีความสุขกับชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ มุ่งมั่นเพื่อ
ความสำเร็จแมต้้องเผชิญความท้าทายท่ีเข้ามา 
ในชีวิต รู้ทันและจัดการอารมณ์และความเครียด 
สามารถสร้างมุมมอง ค่านิยมใหม่ ให้กับตนเอง และ
สามารถฟื้นคืนจากสภาพปัญหาเมือ่เผชิญภาวะ
วิกฤต 

- บรรยายลักษณะการใช้ชีวิต 
  ที่มีความสุขของตนเอง 
 

- ตั้งเป้าหมายการใช้ชีวิต 
  ที่มีความสุขของตนเอง 
- บอกสิ่งจำเป็นที่จะใช้ 
  เพื่อเอาชนะความท้าทาย  
  หรืออุปสรรคที่เขา้มาในชีวติ 
- แสดงออกถึงความตั้งใจ  
  รับผิดชอบ เพียรพยายาม  
  ที่จะทำตามเป้าหมายชีวิต 
  ของตนเอง   

- สามารถจดัการกับอารมณ์  
  ความรู้สึกทางลบและ 
  ความเครียดได้อย่าง 
  เหมาะสม 
- ตระหนักและเข้าใจอารมณ์  
  ความรู้สึกของผู้อื่น 
- รับฟังและแสดงความเห็นอก 
  เห็นใจผู้อื่นได ้

- อธิบายแนวทางและวิธีการ 
  แก้ปัญหาของตนเองกลับสูภ่าวะ 
  สมดุลไดเ้มื่อเผชิญความผิดหวัง  
  และภาวะวิกฤต 
- สามารถใช้แนวทาง/วิธีการ 
  แก้ปัญหาของตนเองกลับสูภ่าวะ 
  สมดุลไดเ้มื่อเผชิญความผิดหวัง  
  และภาวะวิกฤต 
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการสื่อสาร 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 

ด้านการรับส่งสารบนพ้ืนฐาน ความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   
1 ใช้ประสาทสมัผสัในการรบัและส่งสารอย่างตั้งใจ 

เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพที่มีผลต่อการ
สื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์
ใกล้ตัว และผลงานอย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบ
ตรงไปตรงมา  

- ใช้ประสาทสัมผัส ในการรับสารที่อยู่ 
  ใกล้ตัว 

- บอกความแตกต่างเชิงกายภาพแบบกว้าง 
  ระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว เช่น เพศ  
  วัย 

- รู้จักประเภทของสื่อใกล้ตัว 
- สื่อสารผ่านคำพูด ภาพ เสียง สญัลักษณ์  
  ท่าทาง การเคลื่อนไหว และผลงานแบบ 
  ง่าย ๆ ตรงไปตรงมาได ้

2 รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส 
เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรู้สึกที่มตี่อสารใน
สถานการณ์ใกล้ตวัแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและ
ผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับบุคคล ผ่านการเคลื่อนไหว 
ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ สญัลักษณ์ และผลงาน
แบบง่าย ๆ พร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์และโทษ
ของการสื่อสารทีม่ีผลกระทบต่อตนเอง  

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ เหตุการณ์   
  ในสถานการณ์ใกลต้ัว แล้วตอบคำถาม 
  อย่างตรงไปตรงมา 
- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพ เหตุการณ ์
  ในสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วบอกความรู้สึก 
  ที่เกิดจากการรับสารอย่างง่าย ๆ ได ้

 

- บอกความแตกต่างเชิงกายภาพ 
  ระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว 
  ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร 

- รู้จักประเภทของสื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อ   
  ตนเองอย่างเด่นชัด 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ    
  เสียง ท่าทาง โดยเลือกและผลติสื่อให ้
  เหมาะกับบุคคลใกล้ตัวทีส่ื่อสารด้วย 

3 รับและส่งสารที่เป็นข้อมลู ข้อเท็จจริง และ
ความรูส้ึกท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนในสถานการณ์
ใกล้ตัว มีความอดทนในการรับสารแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว คำนึงถึง
ประโยชน์และโทษของสื่อท่ีมีต่อตนเอง สามารถ
สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัว ทั้งที่เป็นภาษา ภาพ เสียง 
สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่าง
ง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อใหเ้หมาะกับบุคคล และ
กาลเทศะ 

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง   
  กับสถานการณ์ใกล้ตัวที่มีรายละเอียดมาก 
  ขึ้น แล้วตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา  
  ทั้งในส่วนของข้อมูล และความรูส้ึกท่ีได้ 
- แสดงความอดทนในการรับสารและ 
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารกับ 
  บุคคลใกล้ตัวเกีย่วกับสถานการณ์ใกล้ตัว 
  ที่ต่างจากตนเอง 

- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง 
  กับบุคคลใกล้ตัวที่ส่งผลต่อการสือ่สาร  

- รู้วิธีการเข้าถึงสื่อท่ีหลากหลาย 
- ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อ 
  ที่มีต่อตนเองในระยะสั้น 
- สื่อสารเรื่องราวใกลต้ัวผ่านภาษา ภาพ   
  เสียง ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะ 
  อย่างง่าย ๆ โดยเลือกและผลติสือ่ให้ 
  เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 

ด้านการรับส่งสารบนพ้ืนฐาน ความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   
4 รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ ์

ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์ของ 
ผู้ส่งสารได้ อธิบายความรู้สึกท่ีเกดิขึ้นจากการ 
รับสารประเภทต่าง ๆ  ที่มคีวามซบัซอ้นมากขึ้น  
มีความอดทนในการรับและส่งสาร ใช้สื่อที่มีความ
หลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อตนเอง 
มีจุดมุ่งหมายและกลวิธีในการสื่อสารและการผลิตสื่อ 
เพื่อสื่อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง  
  กับสถานการณ์ที่ใกลต้ัว แล้วสามารถ 
  จับประเด็นสำคญั หรือวัตถุประสงค์ของ 
  ผู้ส่งสารแบบง่าย ๆ ได้  
- อธิบายความรูส้ึกท่ีไดร้ับจากการรับสาร 
  ประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น  
  หรือมีอารมณ์หลากหลายขึ้น 
- แสดงความอดทนในการรับและส่งสาร 

- ตระหนักถึงความแตกตา่งระหว่างตนเอง  
  กับบุคคลในสังคมดา้นสังคมและ 
  วัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ ท่ีส่งผลตอ่การ 
  สื่อสาร 

 

- ใช้สื่อท่ีหลากหลายขึ้น 
- เข้าใจผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อตนเองใน 
  ระยะยาวขึ้น 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร 
  แบบง่าย ๆสามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ  
  ใช้กลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะสม  
  และเกิดประโยชน์ต่อตนเองได ้

5 รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน 
สังคม อย่างมีสติ จับประเด็นสำคัญ ข้อคิด ทั้งเชิง
บวกและลบท่ีไดร้ับตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
แลกเปลีย่นประสบการณ์อยา่งมีสติกับบุคคล 
ที่หลากหลายขึ้น ในสถานการณ์ทีม่ีความซับซ้อน 
ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนมีมารยาทและจรยิธรรม
ในการสื่อสาร เลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อและ
สื่อสารที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว ้

- ฟังเสียง อ่านเรื่อง และดภูาพที่เกี่ยวข้อง 
  กับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ   
  แล้วสามารถจับประเด็นสำคญั ข้อคิด  
  ทั้งเชิงบวกและลบท่ีได้รบัตาม  
  วัตถุประสงค์หลักของผู้ส่งสาร พร้อมทั้ง 
  ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการรับสารดังกล่าว 
  แบบตรงไปตรงมา 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างมสีติ  
  กับบุคคลที่หลากหลาย (วัย เพศ อาชีพ   
  สถานภาพ) ขึ้น ในสถานการณ์ที่มคีวาม 
  ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งโลกจริงและ 
  โลกเสมือน 
  

- ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเอง 
  กับบุคคลในสังคมดา้นสังคม และ 
  วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่ส่งผล 
  ต่อการสื่อสาร  

- ระบุความแตกต่างระหวา่งโลกจริง  
  กับโลกเสมือน 
- เลือกใช้สื่ออย่างระมดัระวังเพื่อไม่ให้เกิด   
  ผลกระทบต่อตนเองในเบื้องต้นได้ 
- มีมารยาทและจริยธรรมในการสือ่สาร 
  ระดับเบื้องต้น 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  
  และสามารถเลือกใช้กลวิธีในการผลิตสื่อ   
  และสื่อสารที่เหมาะสม และเกิด  
  ประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 

ด้านการรับส่งสารบนพ้ืนฐาน ความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   
6 รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจาก

อคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมินคณุค่า  
ในมิติความจริง (ข้อมูลข่าวสาร) ความดี  
(แก่นแนวคิด) และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ) 
แบบง่ายได้สื่อสารอย่างสร้างสรรคเ์พื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมโดยคำนึงถึงผลกระทบของการ
สื่อสารรู้ผลกระทบของสื่อประเมินคุณค่าและ
จริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  
มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และ
ออกแบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม  

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดย  
  ปราศจากอคติ แล้วสามารถสรุปประเด็น  
  ตีความและประเมนิคณุค่า ในมติคิวามจริง  
  (ข้อมลูข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด)  
  และความงาม (อารมณ์ สุนทรียะ)  
  แบบง่ายได ้

- ฟังแบบ deep listening แบบเบื้องต้น  
  เพื่อความเข้าใจที่มีต่อผู้ทีส่ื่อสารด้วย 
- ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร 
  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและ 
  วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
- ตระหนักถึงผลกระทบของการสือ่สาร 
  ที่สร้างความขัดแย้ง และใช้ประทุษวาจา  
  (hate speech) 

- ประเมินคณุค่า และตระหนักถึงผลกระทบ 
  ของสื่อ 
- มีจริยธรรมในการสื่อสารผ่านสื่อประเภท 
  ต่าง ๆ 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิต 
  สื่อ และสามารถออกแบบการสื่อสารทั้ง 
  ภาษา ภาพ เสียง ท่าทาง เพื่อให้เกิด 
  ประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อกลุม่ และ 
  ต่อสังคม 

7 รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายโดยปราศจาก
อคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และประเมิน
คุณค่า ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซ้อน
ได้อย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ้น 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท้ังต่อตนเอง กลุ่ม และสังคม
ของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายโดย  
  ปราศจากอคติ แล้วสามารถสรุปประเด็น  
  ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าใน 
  มิติความจริง ความดีความงาม ทีเ่กิด 
  ประโยชน์กับคนหมูม่าก หรือที่ทดสอบได ้
  ว่าเป็นประโยชน์จริง หรือเป็นไปตาม 
  อุดมการณ ์

- ฟังแบบ deep listening ในระยะเวลา 
  ที่นานขึ้น 
- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของบุคคล 
  ในสังคมที่หลากหลาย 
- สื่อสารโดยปราศจากอคติคำนึงถึงใจเขา 
  ใจเรา คำนึงถึงความแตกต่างในสังคม 
  ที่หลากหลาย 

- วิเคราะห์ วิพากษ์การทำงานของสื่อกับ 
  การสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงลึกได ้
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
  การสื่อสาร 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ผลติ   
  สื่อ และสามารถออกแบบการสือ่สาร  
  ทั้งภาษา ภาพ เสียง ท่าทางที่ซับซ้อน ได ้
  อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการ 
  สื่อสารมากข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อ 
  ตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 

ด้านการรับส่งสารบนพ้ืนฐาน ความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   
8 รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย

โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์
จุดเด่น จดุด้อย ประเมินคุณค่าของสารที่เกิด
ประโยชน์กับคนหมู่มาก หรือที่ทดสอบได้ว่าเป็น
ประโยชน์จริง หรือท่ีเป็นไปตามอดุมการณ์ สื่อสาร
ทางบวก ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อน
ได้ โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ออกแบบการสื่อสารผา่นสื่อหลากหลายประเภทได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คำนึงถึง
สิทธิและประโยชน์ของส่วนรวมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดย 
  ปราศจากอคติ แล้วสามารถตีความ  
  วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้ง 
  ประเมินคณุค่าของสารที่เกิดประโยชน์ 
  กับคนหมู่มากหรือที่ทดสอบได้ว่าเป็น 
  ประโยชน์จริง หรือที่เป็นไปตามอุดมการณ์ 

- ฟังแบบ deep listening อย่างมีสติ  
- เคารพความคดิเห็นท่ีแตกต่างของบุคคล 
  ในสังคมที่หลากหลาย 
- สื่อสารโดยปราศจากอคติ และใช้การ 
  สื่อสารทางบวก 

- ผลติสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อน 
  ได ้
- ออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อหลากหลาย 
  ประเภท ให้เหมาะสมกับกลุม่เปา้หมาย 
  โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของ 
  ส่วนรวมและมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 

9 รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่าน
สื่อท่ีหลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคณุค่า
ของสารนั้นไดล้ึกข้ึน มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและ
ใจในการสื่อสารกับบคุคลที่มคีวามต่างอย่างเห็นอก
เห็นใจได้อยา่งเหมาะสม รู้สึกร่วมและเข้าใจ
ความรูส้ึกต่อบุคคลที่มีความต่างจากตนเอง  
มีกลยุทธ์ในการผลติสื่อและสื่อสารผ่านสื่อ
หลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะ และมีพลัง
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคม  
(Social Responsibility)   

- รับสารที่มคีวามซับซ้อนและมีนยัแฝง   
  ผ่านสื่อที่หลากหลายแล้วสามารถตีความ  
  วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย  
  ประเมินคณุค่าของสารที่เกิดประโยชน์ 
  กับคนหมู่มากหรือที่ทดสอบได้ว่าเป็น 
  ประโยชน์จริงหรือที่เป็นไปตาม 
  อุดมการณไ์ดล้ึกข้ึน 

- สื่อสารกับบุคคลที่มีความต่างอยา่งเห็น 
  อกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม รูส้ึกร่วมและ 
  เข้าใจความรู้สึกต่อบุคคลที่มีความต่างจาก 
  ตนเองได้ 

- วางแผนและออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อ 
  หลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะ และ 
  มีพลังในการสร้างประโยชน์แก่สังคม 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการรับสารอย่างมีสติและถอดรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 

ด้านการรับส่งสารบนพ้ืนฐาน ความเข้าใจ 
และความเคารพในความคิดเห็น 

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร   
10 รับและส่งสารผ่านสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบและ 

มีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ้น เข้าใจ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ และนำสารที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได ้ใช้กลยุทธ์ 
ในการผลติสื่อและสื่อสารได้อย่างมีสติและ
วิจารณญาณ และรู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึก 
(Empathy) เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างในทุกมิตดิ้วยความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- รับสารผ่านสื่อที่หลากหลายรปูแบบ 
  และมีความซับซ้อนหรือมีนยัมากข้ึน 
  แล้วสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
  และนำสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการ   
  พัฒนาตนเอง ชุมชน หรือสังคมได้ หรือ 
  ที่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง หรือ 
  ที่เป็นไปตามอุดมการณ ์

- สื่อสารอย่างมสีติ ใช้ Deep Listening  
  ในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้การ 
  สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 

- รู้เท่าทันสื่อ รู้จักเลือกใช้และผลติสื่อ  
  และกลวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย 
  ใช้การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมที่พัฒนา 
  อย่างยั่งยืน 
- ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสาร 
  ได้อย่างมีสติและวิจารณญาณเพือ่สร้าง   
  ความเข้าใจโดยคำนึงถึงความแตกต่าง 
  ในทุกมิติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม    
  และการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน  
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 

ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  
และมีภาวะผูน้ำ 

ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

1 รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ตามคำแนะนำ ข้อตกลง กฎ 
กติกา และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำชี้แนะ 
 

- รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของทีม 
  ที่ต้องทำงานร่วมกันให้สำเร็จ 
- รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติงาน   
  ตามที่ไดร้ับมอบหมายให้บรรลผุลสำเร็จได้  
  โดยไดร้ับการชี้แนะ 

- ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อตกลง กฎ กติกา 
  ในการทำงานเป็นทีมหรือทำกิจกรรม    
  ร่วมกับทีมได ้

- แนะนำตนเองกับเพื่อนได้ บอกสิง่ที่ตนเอง 
  ทำได้ดี และสิ่งที่จะช่วยเพื่อนในทีมได ้
- รับรู้ความรูส้ึกของตนเองและผู้อืน่ แสดง  
  พฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกดิความขัดแย้ง   
  เช่น การไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มุ่งเอาชนะ    
  การขอโทษ ขอบคุณ การให้อภัย ฯลฯ โดย   
  ได้รับการชี้แนะอย่างใกล้ชิด 

2 รู้และรับผดิชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของทีม เมื่อได้รับการ
ช้ีแนะ เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นให้บรรลุผลสำเรจ็ สามารถรับรู้
ความรูส้ึกของผู้อื่น และตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามคำแนะนำ 

- ปฏิบัติตามภาระงานของทีมและระบุจุดเด่น  
  ของตนเองในการทำงานตามหน้าท่ีและ   
  บทบาทความรับผิดชอบได ้
- รับผิดชอบและปฏิบัตติามบทบาทหน้าที ่ 
  ของตนเอง และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
  ที่แตกต่างกันของสมาชิกทีม 

- ปฏิบัติตามขั้นตอน และข้อตกลง กฎ หรือ 
  กติกา เพ่ือไปสู่เปา้หมาย 
- รู้เป้าหมายของทีม และช่วยเหลอื  
  สนับสนุนทีมในการทำกิจกรรมเพื่อให้ 
  บรรลุตามเป้าหมาย 
 

- ทักทายและพูดคุยทำความรู้จักเพื่อนในทีม  
- รับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อืน่ แสดง  
  พฤติกรรมเชิงบวกเมื่อเกดิความขัดแย้ง  
  อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ  

3 มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นของตนเอง
ในการทำงาน เป็นสมาชิกทีมท่ีมสีว่นร่วมใน
การตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมาย การ
สร้างข้อตกลง และการทำงานของทีม 
แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพื่อนในทีมด้วย
ความเป็นมติรตามคำแนะนำ 

- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่น 
  ของตนในการทำงาน รับผิดชอบตาม  
  หน้าท่ีและบทบาทที่ไดร้ับมอบหมายได ้
 

- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ 
  ข้อตกลง การทำงานร่วมกันของทีม  
  รวมถึงรับรู้ เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ  
- มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุน 
  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจรว่มกัน 
 

- แสดงความสนใจ ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อน 
  ในทีม  
- รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และ 
  ผู้อื่น แสดงพฤติกรรมเชิงบวกเมือ่เกิดความ 
  ขัดแย้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ 
 

4 เป็นสมาชิกทีมท่ีรบัผิดชอบต่อบทบาท 
และงานตามที่ไดร้ับมอบหมายทั้งของตนเอง
และช่วยเหลือเพื่อนในทีม ปฏิบัตติ่อผู้อื่น
อย่างเป็นมิตร 

- รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็ม    
  ความสามารถ และช่วยเหลือเพือ่นในทีม  
  ได ้
 

- ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปลีย่น   
  แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางเลือกและ  
  ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได ้

 

- พูดหรือแสดงต่อผู้อื่นในเชิงบวก 
- แก้ไขความขัดแย้งเชิงบวก โดยใช้เหตุและผล 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  
และมีภาวะผูน้ำ 

ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

5 เป็นสมาชิกที่รเิริ่มกำหนดเปา้หมาย วิธีการ
ทำงานของทีม สะท้อนการทำงานของตนเอง 
แสดงความคดิเห็น และสนบัสนุนการทำงาน
ของสมาชิกในทีมให้บรรลเุป้าหมาย 

- ใช้จุดเดน่ของตนเองและสมาชิกในการทำงาน 
  เป็นทีมในภาระงานท่ีแตกต่าง สะท้อนการ 
  ทำงานของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน 
  หน้าท่ีและบทบาท ชักจูงให้สมาชิกทีม 
  ทำงานให้สำเร็จเพื่อให้งานบรรลเุป้าหมาย 
- กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และ 
  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ร่วมกำหนดเป้าหมายของทมี รบัรู้ รับผดิชอบ 
  เป้าหมายนั้น และเห็นความเช่ือมโยงของ 
  หน้าทีต่นเองกับเป้าหมายของทีม 
- ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทำงานไปสู่   
  เป้าหมาย การแบ่งบทบาทหน้าที่ และ 
  การตัดสินใจร่วมกันในทีมได ้

- เข้าใจและยอมรับความสามารถของ 
  สมาชิกทีมท่ีแตกต่างกัน 
- มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขดัแย้ง เช่น  
  การสรา้งความเขา้ใจปญัหา ปฏเิสธการใช้ 
  ความรุนแรง มุง่เน้นประเดน็ปญัหา 
  มากกว่าตัวบคุคล ไมมุ่่งเอาชนะกัน แต ่
  สร้างความรว่มมือกัน การเขา้ใจผู้อืน่ เปน็ต้น 

6 เป็นผู้นำตนเอง มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม 
สามารถสะท้อนผลการทำงานของทีม และ
ให้ความคิดเห็นโดยตระหนักถึงเปา้หมาย
และสมัพันธภาพเชิงบวกของทีม 

- สะท้อนการทำงานของตนและทมีตาม 
  ความเป็นจริง เพื่อหาจุดเด่นและจุดพัฒนา  
  ในการสนับสนุนการทำงานของทีม 
- สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  
 

- ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน 
  เป็นทีม ลงมือปฏิบัติ ทบทวน ประเมินผล  
  และปรับปรุงการทำงานร่วมกัน  
- เข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างเป็น 
  องค์รวมและปรับบทบาทและหน้าท่ีของ 
  ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให ้
  บรรลุเปา้หมายของทีม 

- ไว้วางใจและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
- ใช้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไข 
  ความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีม 
- เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง และ 
  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 

7 เป็นผู้นำตนเอง สร้างการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจและกระบวนการทำงาน  
มีวิธีการทำงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้  
สร้างสมัพันธภาพเชิงบวก และจดัการ 
ความขัดแย้งด้วยความเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคณุค่าของทุกคน 
ในทีมอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 

- ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมในการดึง 
  ศักยภาพของสมาชิกในการทำงาน 
  ให้บรรลผุลสำเร็จ สะท้อนการทำงาน 
  และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกทีม และ   
  สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันในการ 
  ทำงาน 
- เป็นผู้นำตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ีของทีม 
  มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็น 
  ที่ไว้วางใจ 
 

- สนับสนุนด้านข้อมลู ส่งเสรมิกระบวนการ    
  ทำงานท่ีให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบ   
  ต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็ม   
  ความสามารถ  
- ทำงานร่วมกับทีมด้วยกระบวนการทำงาน 
  ที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 
 

- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกบัผู้อื่น  
  ช่ืนชม และเห็นความทุ่มเทพยายามในการ 
  ทำงานของสมาชิกทมี โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
- ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบคุคลและ 
  สถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษา 
  ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
- จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 
  เห็นประโยชน์จากความแตกต่างทาง 
  ความคิด ร่วมกันตดัสินใจโดยคำนึงถึง 
  ประโยชน์ของส่วนรวม 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  
และมีภาวะผูน้ำ 

ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

8 มีภาวะผู้นำ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อ
มองเห็นภาพความสำเร็จ  ตัดสินใจและ
ทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้
บรรลเุป้าหมายด้วยกระบวนการทำงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งรักษา
สัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

- เป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของทีม  
  แสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแรงบันดาลใจ  
  และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเอง 
  อย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจและ 
  ยอมรับจากสมาชิกทีม 
- กระตุ้นและส่งเสรมิให้ทีมนำจุดเด่นของ 
  แต่ละคนมาใช้ในการทำงานให้บรรลผุล 
  สำเร็จตามเปา้หมาย 
 

- ประยุกต์ใช้ทักษะการคดิขั้นสูงในการ 
  บริหารจัดการทีมในภาพรวม ตระหนักรู้ถึง 
  ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ  
  เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยคำนึงถึง 
  ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
- เห็นภาพความสำเร็จของทีม ให้ความร่วมมือ 
  ในการทำงานเป็นทีมด้วยความรบัผิดชอบ 
  อย่างสุดความสามารถ แลกเปลีย่นข้อมูล 
  และทรัพยากรที่จำเป็น ตลอดจนร่วม 
  ตัดสินใจกับทีมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 
  ทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน 
 

- ปฏิบัติตนต่อสมาชิกทีมด้วยความจริงใจ  
  เคารพ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในฐานะที่เป็น 
  มนุษย์ด้วยกัน และให้ความเป็นธรรมต่อ 
  ทุกฝ่าย 
- จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ  
  เห็นประโยชน์จากความแตกต่าง 
  ทางความคิด ร่วมกันตดัสินใจโดยคำนึงถึง   
  ประโยชน์ของส่วนรวม และมีการทบทวน   
  ประเมินผลที่เกดิขึ้น 

9 มีภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพนัธ์ 
เชิงบวกและคุณคา่ของการรวมพลงัทำงาน
เป็นทีม มีความสามารถในการประสาน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และทำงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ
จัดการความขัดแย้งได้ 

- มีภาวะผู้นำ ช่วยเหลือสมาชิกทีมให้เข้าใจ 
  เป้าหมาย กระบวนการทำงาน และ 
  แผนการดำเนินงานท้ังระบบ  
- มีความยืดหยุ่นสามารถทำงานรว่มกับกลุ่ม 
  คนท่ีแตกต่าง ทำงานประสานความร่วมมือ 
  กันภายในทีมและระหว่างทีม 
 

 

- ใช้กระบวนการทำงานท่ีให้ผู้ที่เกีย่วข้องมี 
  ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน  
  และการทำงานร่วมกัน ด้วยความโปร่งใส  
  และตรวจสอบได ้
- เลือกใช้วิธีการตัดสินใจเป็นทีมท่ีเหมาะสม    
  กับสถานการณ์ด้วยการประสานความคิดเห็น 
  ที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงความต้องการและ 
  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิกในทีมและ 
  บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- สามารถจดัการความขัดแย้งในสถานการณ ์
  ที่ซับซ้อน 
- ยกย่องและแสดงความยินดีกับความสำเร็จ 
  ของสมาชิกด้วยความจริงใจ 
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ระดับ คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

ด้านการเป็นสมาชกิทีมที่ดี  
และมีภาวะผูน้ำ 

ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

ด้านการสร้างความสัมพันธ ์
และจัดการความขัดแย้ง 

10 มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลีย่นแปลง 
และเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเทา่เทียมกัน 
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับ
การรวมพลังทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อน 
สู่เป้าหมายความสำเร็จของทีม 

- เป็นต้นแบบของผู้สรา้งการเปลี่ยนแปลง 
  ที่ใช้ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับ 
  สถานการณ์ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนา 
  ตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้ทีม 
  เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิด และ 
  กระบวนการทำงาน 
 

- มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม   
  และสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการทำงาน 
  ร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมการรว่มมือรวม 
  พลัง 
- รักษาสัมพันธภาพของทีม ในบรบิทและ 
  สถานการณ์ทีม่ีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง 
  ความแตกต่างภายในทีม และใช้ 
  กระบวนการทำงานท่ีหลากหลายและ 
  เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อ 
  ขับเคลื่อนทีมสู่เปา้หมายด้วยความโปร่งใส 
  และตรวจสอบได ้
- ร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการกระทำของ 
  ตนเองและสมาชิกในทีม ตระหนกัว่า 
  ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นผลจาก 
  การทำงานร่วมกันของสมาชิกทุกคนในทีม 
 

- ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาค และ 
  เท่าเทียมกัน 
- กล้าขจดัอคติและความกลัวสูก่ารสร้างสรรค ์
  แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
- บริหารความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม    
  สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดบั   
  ประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมใน 
  บริบทท่ีแตกต่างกัน 
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง 

ระดับ 
คำนิยาม 

บรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 
ด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

1 ระบุปัญหาอย่างง่ายและไมซ่ับซ้อน 
เสนอความคดิอิสระ คิดคล่อง เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวพรอ้ม
ระบุเหตุผลของการเลือกคำตอบนัน้ 

ระบุคำกล่าวอ้างจาก
สถานการณ์ พร้อมระบุเหตุผล
ของการเลือกคำกลา่วอ้างนั้น   

ระบุปัจจยัที่เกี่ยวข้องที่เห็น 
ได้ชดัเจนในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ไม่ซับซ้อน โดยไม่สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ได้ 

เสนอความคิดอสิระ คดิคล่องแคล่ว 
รวดเร็วได้ปริมาณมากในเวลา 
ที่จำกัดผลิตผลงานออกมา โดยที่
งานนั้นยังอาศัยต้นแบบ เสนอ
ความคิดหลายประเภทไดบ้้าง ให้
รายละเอียดของงานหรือความคิด
อย่างง่ายได ้

ระบุปัญหาอย่างง่าย นิยามปัญหา 
รวบรวมข้อมลูและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา เสนอทางเลือก 
ในการแก้ปัญหา และดำเนินการ
แก้ปัญหา 

2 ระบุปัญหาอย่างง่ายและไมซ่ับซ้อน 
รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยสามารถระบุความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ สามารถผลิตชิ้นงาน
ตามจินตนาการในรูปแบบท่ีแตกตา่ง 
จากต้นแบบภายใต้เง่ือนไขง่าย ๆ  ได ้เสนอ
ความคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและ
หลายทิศทางและตัดสินใจเลือกคำตอบ
เพียงคำตอบเดยีว พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของคำตอบ 
 

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์และตดัสินใจ
เลือกคำกลา่วอ้างเพยีงคำกล่าว
อ้างเดียว พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของคำกลา่วอ้าง 
ด้วยการแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
 
 

ระบุปัจจยัที่เกี่ยวข้องที่เห็น 
ได้ชดัเจนในระบบหรือสถานการณ ์
ที่ไม่ซับซ้อน โดยสามารถระบุ
ความสมัพันธ์ของปัจจยัตา่ง ๆ  
ที่เห็นได้ชัดได ้
 

- ผลิตชิ้นงานตามจินตนาการภายใต้ 
  เงื่อนไขง่าย ๆ ได ้
- ผลิตชิ้นงานในรูปแบบท่ีแตกต่าง  
  กับต้นแบบ หาคำตอบได้หลาย 
  ประเภทและหลายทิศทางจาก 
  สิ่งของหรือสถานการณ์ในชีวิต  
  ประจำวันท่ีคุ้นเคยในเวลาจำกดั  
 

ตั้งคำถามบางคำถามเพื่อระบุ
ปัญหาอย่างงาย นิยามปญัหา 
บางปัญหา รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา และ
ดำเนินการแก้ปญัหา  

3 ระบุปัญหาอย่างง่ายและไมซ่ับซ้อน 
รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรอื 
ใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิมและ

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์และตดัสินใจ
เลือกคำกลา่วอ้างเพยีงคำกลา่ว
อ้างเดียว พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของคำกลา่วอ้าง

ระบุปัจจยัที่เกี่ยวข้องที่เห็น 
ได้ชัดเจนในระบบหรือสถานการณ์
ที่ไม่ซับซ้อน โดยสามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  

ทำผลงานท่ีเป็นช้ินงานหรือวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและ 
ไม่ซับซ้อนโดยใช้การดัดแปลงจาก
ความคิดเดิม มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธี ตามกรอบ

ตั้งคำถามทุกคำถามเพื่อระบุ
ปัญหาอย่างง่าย นิยามปญัหา 
ในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ รวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสม 
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ระดับ 
คำนิยาม 

บรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 
ด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

สามารถระบุความสมัพันธ์ของปัจจยัต่าง ๆ  
สามารถพัฒนาช้ินงานหรือวิธีการโดยใช้
ความคดิที่แปลกใหมท่ีไ่ม่ซ้ำใครและ
สามารถบอกผลลัพธ์ตามข้อเท็จจริง
ประเมินความเหมาะสมของคำตอบและ
แสดงการแปลความหมายข้อมลูดว้ย
หลักฐานเชิงประจักษ ์

พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ที่เห็นได้ชัด และสามารถบอก
ผลลัพธ์ของระบบหรือสถานการณ ์
ตามข้อเท็จจริงท่ีมีได ้
 

เวลา โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือ 
นำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้ ให้
รายละเอียดของงาน หรือความคดิ
ได้ และมีการตรวจสอบผลงาน 
ในเบื้องต้น 
 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและ
พร้อมท้ังระบุข้อดีและข้อเสยีของ
ทางเลือกได้หลายทางเลือก และ
ดำเนินการแก้ปญัหา  

4 ระบุปัญหาหรือสถานการณ์อย่างง่าย
และไม่ซับซ้อน วิเคราะห์และจดัลำดับ
สาเหตุของปัญหา โดยสามารถรวบรวม
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ
สถานการณ์และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิด
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอด 
จากของเดิม พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูnและหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน 
และตดัสินใจเลือกคำตอบ
เพียงคำกล่าวอ้างเดยีว พร้อม
ประเมินความเหมาะสมของ 
คำกล่าวอ้างพร้อมแสดงการ
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์

ระบุปัจจยัที่เกี่ยวข้องในระบบหรือ
สถานการณ์ได้ และสามารถ
รวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบหรือสถานการณ์ โดย
สามารถเช่ือมโยง จัดหมวดหมู่หรือ
กำหนดตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกับ
ระบบหรือสถานการณ์ สามารถ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลของระบบหรือสถานการณ์ได ้

สร้างช้ินงานหรือคิดหาวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาด้วยการผสมผสานและ
ดัดแปลงจากความคิดเดิม  มีการคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธี  
ในเวลาที่กำหนด การคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาปัญหาอย่างง่ายและ 
ไม่ซับซ้อนใช้การดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้  
ให้รายละเอียดของงาน หรือ
ความคิดได้ และมีการตรวจสอบ
ผลงานในเบื้องต้น 
 

ตั้งคำถามเพือ่ระบุปัญหา 
ที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 
วิเคราะห์และจัดลำดับสาเหตุของ
ปัญหาทีส่ำคญั นิยามปัญหาโดย
คำนึงถึงเหมาะสม รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อสังคม ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา เสนอทางเลือก 
ในการแก้ปัญหาและระบุข้อดีและ
ข้อเสียของทางเลือกได้หลาย
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และมีเหตผุล 
และดำเนินการแก้ปัญหาได้หลาย
วิธี 

5 ระบุปัญหาหรือสถานการณ ์
ที่ซับซ้อน วิเคราะห์และจดัลำดับสาเหตุ
ของปัญหา สามารถพัฒนาช้ินงานหรือ
วิธีการโดยใช้ความคดิที่แปลกใหม ่ที่ไม่ซ้ำ

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ซับซ้อน 
และตดัสินใจเลือกคำตอบ 
เพียงคำกล่าวอ้างเดยีว พร้อม

สามารถวิเคราะห์ปัจจยัในระบบ
และรวบรวมปัจจยัอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ
สถานการณ์ โดยสามารถเช่ือมโยง 

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการ
ผสมผสานและดัดแปลงจากความคิด
เดิม มีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้

ตั้งคำถามเพื่อระบุปัญหา 
ที่ซับซ้อนและมผีลกระทบ 
ต่อสังคม ประเมินความสำคัญของ
ปัญหา วิเคราะห์และจดัลำดับ



 
 

 
 

55 

ระดับ 
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ด้านการคิด 
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ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

ใครหรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ระบุ
แบบแผนของพฤติกรรมและองค์รวม
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในปัญหาหรือ
สถานการณ์นั้น เพื่อสร้างแบบจำลอง
อย่างง่าย พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและหลักฐานเชงิ
ประจักษ์ และลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง 

ประเมินความเหมาะสมของ 
คำกล่าวอ้างพร้อมแสดงการ
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง 

จัดหมวดหมู่หรือกำหนดตัวแปร 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
ระบบหรือสถานการณ์ และระบุ
แบบแผนของพฤติกรรมและองค์
รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ระบบหรือสถานการณ์นั้น เพื่อ
สร้างแบบจำลองอย่างง่ายได ้

มากกว่า 1 วิธี ในเวลาที่กำหนดการ
คิดหาวิธีการแก้ปญัหาใช้การ
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนำสิ่งอื่น 
มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้ มีการคดิ 
แจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือขยายความคดิได้บ้าง
และมีการประเมินผลงานจากเกณฑ์ 

สาเหตุของปัญหาที่สำคัญ นิยาม
ปัญหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสม 
รวบรวมข้อมลูและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึง
ความถูกต้องออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาและระบุข้อดีและข้อเสีย
ของทางเลือกได้หลายทางเลือกที่
เป็นไปได้และมีเหตผุล และ
ดำเนินการแก้ปัญหา   

6 ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซอ้น 
ระบุสาเหตุของปัญหา แยกปัญหาเป็น
ปัญหาย่อย ๆ  เปรียบเทยีบแหล่งข้อมูล
และข้อเท็จจริงได้ วิเคราะห์แนวโน้มของ
การเปลีย่นแปลงในปัญหาหรือ
สถานการณ์และสร้างแบบจำลองเพื่อ
แสดงโครงสร้างของปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ พัฒนาช้ินงาน วิธีการ
หรือนวตักรรม โดยใช้ความคิด 
ที่แปลกใหม่ที่ไมซ่้ำใครหรือพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้
งานจริง แจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือขยายความคดิได้ โดย
สามารถลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง และ
ระบุข้อโต้แย้งได ้

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ซับซ้อนและ
ตดัสินใจเลือกคำตอบเพียง 
คำกล่าวอ้างเดียว พร้อม
ประเมินความเหมาะสมของ 
คำกล่าวอ้างพร้อมแสดงการ
แปลความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษส์ามารถ
ลงข้อสรปุได้อยา่งถูกตอ้งและ
สามารถระบุข้อโต้แย้ง   

สามารถวิเคราะห์ปัจจยัในระบบ
และรวบรวมปัจจยัอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ
สถานการณ์ โดยสามารถเช่ือมโยง 
จัดหมวดหมู่หรือกำหนดตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
ระบบหรือสถานการณ์ และระบุ
แบบแผนของพฤติกรรมและองค์
รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ  
ในระบบหรือสถานการณ์นั้น  
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงในระบบ และสรา้ง
แบบจำลองอย่างง่ายได ้

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความคดิ 
ที่แปลกใหม่ มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้มากกว่า 1 วิธี ในเวลา 
ที่กำหนด มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดยดดัแปลงสิ่งที่มีอยู ่
หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้ 
มีการคิดแจกแจงรายละเอยีดของ
วิธีการแก้ปัญหาหรือขยายความคดิ
ได้ และมีการประเมินผลงานจาก
เกณฑ ์

ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ที่ซับซ้อนและมผีลกระทบต่อ
สังคมและประเมินผลกระทบของ
ปัญหาไดส้ามารถแยกปัญหา
ออกเป็นเป็นปัญหาย่อย ๆ เพื่อ
จัดการแก้ปญัหาได้ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา เสนอทางเลือก 
ในการแก้ปญัหาโดยมีเกณฑส์ำหรับ
เลือกวิธีแก้ปัญหาสามารถวาง
แผนการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและ
ใช้กระบวนการติดตามแผนการ
แก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจได ้
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7 ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการระบสุาเหตุ
ของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ  
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและข้อเท็จจริง
ได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ 
สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงโครงสรา้ง
ของปัญหาหรือสถานการณไ์ด้พัฒนา
ช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรอื
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง แจกแจงรายละเอียด
ของวิธีการแก้ปัญหา หรือขยายความคิด
ได้ โดยสามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง ระบุเหตผุลของข้อโต้แย้ง 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ ์

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือก 
คำกลา่วอ้างเพียงคำกล่าวอ้าง
เดียว พร้อมประเมนิความ
เหมาะสมของคำกล่าวอ้าง
พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง ระบุข้อโต้แย้ง ระบุ
เหตุผลของข้อโต้แย้งที่
สอดคล้องกับสถานการณ ์

สามารถวิเคราะห์ปัจจยัในระบบ
และรวบรวมปัจจยั 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน 
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลของระบบ และ
มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรม
และองค์รวมขององค์ประกอบต่าง 
ๆ ในระบบหรือสถานการณ์ โดย
สามารถสรา้งแบบจำลองเพื่อ
แสดงโครงสร้างของระบบหรือ
สถานการณ์ได ้

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือนวตักรรมด้วย
ความคิดที่แปลกใหม่ มีการคิดหา
วิธีการปัญหาที่ยากและซบัซ้อนได้
มากกว่า 1 วิธี ในเวลาที่กำหนด คิด
หาวิธีการแก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิง่ที่
มีอยู่หรือนำสิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด
ได้ มีการคิดแจกแจงรายละเอียด
ของวิธีการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรม 
ขยายความคดิไดม้ีการประเมินผล
งานหรือนวัตกรรมจากเกณฑ์ และ
เสนอแนวทางปรับปรุง 
 
 
 

ระบุปัญหาที่ยากและซับซ้อนและ
เสนอวิธีการระบุสาเหตขุองปญัหา 
และประเมินผลกระทบของปัญหา
โดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง สามารถ
แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นเป็น
ปัญหาย่อย ๆ เพื่อจัดการ
แก้ปัญหาได้ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหา โดยมีเกณฑ์สำหรับเลือก
วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง สามารถวาง
แผนการปฏิบัติเพื่อแก้ปญัหาและ
ใช้กระบวนการติดตามแผน 
การแก้ปัญหาเพื่อการตดัสินใจได ้
 

8 ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อน พร้อมเสนอวิธีการระบสุาเหตุ
ของปัญหา แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ  
สามารถเปรยีบเทียบแหล่งข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ
ครอบคลมุทุกมิติ สร้างแบบจำลอง
ความคิดเพื่ออธิบายแนวคดิที่ใช้ในการ

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือก 
คำกลา่วอ้างเพียงคำกล่าวอ้าง
เดียว พร้อมประเมนิความ
เหมาะสมของคำกล่าวอ้าง
พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ

สามารถสร้างแบบจำลอง 
ความคิดเพื่ออธิบายแนวคิด 
ที่ใช้ในการออกแบบระบบได้ 
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผลของระบบหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน 

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหม ่
ที่ไม่ซ้ำใครและเหมาะสมต่อการใช้
งานจริง มีการคิดหาวิธีการแก้ปญัหา 
โดยดดัแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนำสิ่งอ่ืน
มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้อย่าง
หลากหลายในเวลาที่กำหนด มีการ

ระบุปัญหาที่ยากและซับซ้อนและ
เสนอวิธีการระบสุาเหตขุองปัญหา 
และประเมินผลกระทบของปัญหา
โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและ
ครอบคลมุบางมิติ สามารถแยก
ปัญหาออกเป็นเป็นปญัหาย่อย ๆ 
เพื่อจัดการแก้ปญัหา และสามารถ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมูลและ
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ระดับ 
คำนิยาม 

บรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 
ด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

ออกแบบระบบได้ สามารถพัฒนา
ช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้
ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริงระบุเหตุผลของข้อโต้แย้งที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน 
 
 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง ระบุข้อโต้แย้ง ระบุ
เหตุผลของข้อโต้แย้งที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน   

แจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือขยายความคิดได้ และ
มีการประเมินผลงาน 
 
 
 

ข้อเท็จจริงได้ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดย 
มีเกณฑส์ำหรับเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ทีเ่หมาะสมและครอบคลุมบางมิติ
สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและใช้กระบวนการ
ติดตามแผนการแก้ปัญหา 
เพื่อการตัดสินใจและกำกับ
กระบวนการแก้ปญัหาได้ถูกต้อง 

9 ระบุปัญหาหรือสถานการณ ์
ที่ยากและซับซ้อน ระบสุาเหตุของ
ปัญหา สามารถแยกปญัหาเป็นปญัหา
ย่อย ๆ เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ ประเมินผลกระทบของ
ปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ
ครอบคลมุทุกมิติ สามารถสร้าง
แบบจำลองความคดิเพื่ออธิบายแนวคิด
ที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา 
ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ของการ
แทรกแซงระบบที่ยากและซับซ้อนได้ 
พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดย
ใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือ
พัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง  สามารถแจกแจง

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือก 
คำกล่าวอา้งเพยีงคำกล่าวอา้ง
เดยีว พร้อมประเมนิความ
เหมาะสมของคำกล่าวอ้าง
พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง ระบุข้อโต้แย้ง ระบุ
เหตุผลของข้อโต้แย้งที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน  

สามารถสรา้งแบบจำลองความคดิ
เพื่ออธิบายแนวคิดที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบท่ียากและซับซ้อน
ได้ และสามารถเปรียบเทียบ
แบบจำลองความคดิของระบบต่าง 
ๆ ที่ยากและซับซ้อนได้ สามารถ
ทำนายผลลัพธ์ของการแทรกแซง
ระบบท่ียากและซับซ้อนได้ 
สามารถประเมินระบบทีย่ากและ
ซับซ้อนได ้

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ
นวัตกรรมเพื่อปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหมท่ี่
ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้
งานจริง  มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือ
นำสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งท่ีขาด 
ได้อย่างหลากหลายในเวลา 
ที่กำหนด มีการแจกแจงรายละเอียด
ของวิธีการแก้ปัญหา หรือขยาย
ความคิดได้อย่างครบถ้วน และมี
รายละเอียดทีส่มบรูณ์ และมีการ

ระบุปัญหาที่ยากและซับซ้อนและ
เสนอวิธีการระบุสาเหตขุองปญัหา 
และประเมินผลกระทบของปญัหา
โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและ
ครอบคลมุทุกมิตสิามารถแยก
ปัญหาออกเป็นเป็นปญัหาย่อย ๆ 
เพื่อจัดการแก้ปญัหา และสามารถ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ โดยคำนึงถึงความ
ถูกต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
เสนอทางเลือกในการแก้ปญัหา
โดยมเีกณฑส์ำหรับเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่ถูกต้องและครอบคลุม
ทุกมิตสิามารถวางแผนการปฏิบัต ิ
เพื่อแก้ปญัหาและใช้กระบวนการ
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ระดับ 
คำนิยาม 

บรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 
ด้านการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดแก้ปัญหา 

รายละเอียดของวิธีการแก้ปญัหา หรือ
ขยายความคดิได้อย่างครบถ้วน  
เขียนสะท้อนความคิดเกีย่วกับเนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู ้

เขียนสะท้อนความคิดเกีย่วกับ
เนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู้
ของตน 

ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
ผลงานให้ใช้งานได้ดีขึ้น 

ติดตามแผนการแก้ปัญหา 
เพื่อการตัดสินใจและกำกับ
กระบวนการแก้ปญัหาได ้
 

10 ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อน ระบุสาเหตุของปัญหา แยก
ปัญหาเป็นปญัหาย่อย ๆ  สามารถ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและข้อเท็จจริง
ได้ ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสมและครอบคลมุทุกมิติ 
สร้างแบบจำลองความคิดเพื่ออธิบาย
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบการแก้ปัญหา 
ทำนายหรือประเมินผลลัพธ์ของการ
แทรกแซงระบบที่ยากและซับซ้อนได้ 
พัฒนาช้ินงาน วิธีการหรือนวัตกรรม 
โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่ม่ซ้ำใคร
หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดมิให้
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง สามารถ
แจกแจงรายละเอียดของวิธีการ
แก้ปัญหา หรือขยายความคดิได้อย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งมีการประเมิน พัฒนา
และปรับปรุงนวัตกรรมโดยวิเคราะห์จาก
มุมมองที่หลากหลาย จากท้ังของตนเอง
และของผู้อื่น เขียนสะท้อนความคดิ
เกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้
ของตนทั้งจุดเด่นและจดุที่ควรจะปรับปรุง 

ระบุคำกล่าวอ้างที่หลากหลาย
จากสถานการณ์ที่ยากและ
ซับซ้อนและตัดสินใจเลือก 
คำกล่าวอา้งเพยีงคำกล่าวอา้ง
เดยีว พร้อมประเมนิความ
เหมาะสมของคำกล่าวอ้าง
พร้อมแสดงการแปล
ความหมายข้อมลูและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงข้อสรุปได้อย่าง
ถูกต้อง ระบุข้อโต้แย้ง ระบุ
เหตุผลของข้อโต้แย้งที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
มีความเป็นเหตุเปน็ผลกันเขียน
สะท้อนความคดิเกี่ยวกับ
เนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู้
ของตนทั้งจุดเด่นและจุด 
ที่ควรจะปรับปรุง 

สามารถเปรยีบเทียบแบบจำลอง
ความคิดที่ใช้ในการออกแบบ
ระบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน และ
สามารถอธิบายระบบหรือ
สถานการณ์ที่ยากและซับซ้อนโดย
ใช้แบบจำลองความคิดของผู้อื่นได ้
สามารถทำนายผลลัพธ์ 
ของการแทรกแซงระบบท่ียากและ
ซับซ้อนได้ สามารถประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนาระบบท่ียากและ
ซับซ้อนโดยวเิคราะห์จากมมุมองที่
หลากหลายจากทั้งของตนเองและ
ของผู้อื่น 

พัฒนาช้ินงานหรือวิธีการหรือ
นวัตกรรมเพื่อปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อนด้วยความคิดที่แปลกใหม่ไม่
ซ้ำใคร หรือพัฒนาต่อยอดจาก
ของเดิมได้อยา่งเหมาะสมต่อการใช้
งานจริง  มีการคดิหาวิธีการแก้ปัญหา 
โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือนำ 
สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่ขาด 
ได้อย่างหลากหลายเหมาะสม 
กับงานในเวลาที่กำหนด มีการแจก
แจงรายละเอียดของผลงาน หรือ
ขยายความคิดได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ รวมทั้งมีการประเมิน 
พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมให้
เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม 

ระบุปัญหาที่ยากและซับซ้อน และ
เสนอวิธีการระบุสาเหตขุองปญัหา 
และประเมินผลกระทบของปัญหา
โดยใช้วิธีการทีเ่หมาะสม ครอบคลมุ
ทุกมิติและนา่เชื่อถือสามารถแยก
ปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพื่อ
จัดการแก้ปญัหา สามารถ
เปรียบเทยีบแหล่งข้อมลูและ
ข้อเท็จจริง และตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงได้ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาเสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาโดยมีเกณฑ์ที่พัฒนาด้วย
ตนเองเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด สามารถจดัทำแผนการ
ปฏิบัติทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อ
แก้ปัญหาและใช้กระบวนการ
ติดตามแผนการแก้ปัญหาเพื่อการ
ตัดสินใจกำกับกระบวนการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และ
ทำนายแผนการแก้ปญัหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมบ่งช้ีหลักตามระดับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

1 เข้าใจผลกระทบของการกระทำอะไรทีต่ามใจ
ตนเอง รับผิดชอบและปฏิบตัิตนตาม
คำแนะนำอย่างเหมาะสม มสี่วนรว่ม 
ในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบปัญหาในช้ันเรยีน 

เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากการกระทำ 
ของตนที่มีต่อผู้อื่น 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม 

ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม     
ของช้ันเรียน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา 
ในช้ันเรียน หรือจะเสนอแนะ 
แนวทางการปัญหาอยา่งง่าย 
ในโรงเรียนได ้

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

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตนเอง รู้จักปฏิเสธ เคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับ 
การร้องขอ 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิก
ของครอบครัว ช้ันเรียน และ
โรงเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
ที่โรงเรียนจดัขึ้นหรือครู
มอบหมายหรือกำหนด 
ให้เข้าร่วม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา 
หรือความขัดแย้งในช้ันเรียน 

3 อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผดิชอบและ
ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิเสรภีาพ
ของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบและปฏบิัติ
ตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เพื่อนร่วมชั้นเรียน มสี่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในช้ันเรยีนอย่าง 
มีเหตผุล 

มีอิสระท่ีจะคิดและแสดงออก  
ที่รับผิดชอบและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
ได้รับการร้องขอ หรือเมื่อ 
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 
ใช้ของส่วนรวมอย่างระมัดระวัง 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีตนเองในฐานะสมาชิก
ของครอบครัว ช้ันเรียน และ
โรงเรียน เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ   
 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและปญัหา
ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว 
เพื่อนร่วมช้ันเรียน และโรงเรียน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
ต่าง ๆ ในระดับชั้นเรียนหรือ
โรงเรียนทีเ่หมาะสมตามวัย 

หาทางออกร่วมกันกับเพื่อน และ
ครู ในการแก้ปัญหาหรือความ
ขัดแย้งในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล  
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

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

สามารถกำกับควบคุมตนเอง 
รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น ยอมรับ
ความแตกต่าง ไม่กลั่นแกล้ง
เพื่อน (Bullying) ทางร่างกาย
และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ 
เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือ 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา 
ตลอดจนแนวปฏิบัตติามวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่น เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 

ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน  
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็น
อาสาสมัครในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ระดับ
โรงเรียนหรือชุมชนที่เหมาะสม
ตามวัย   

หาทางออกร่วมกันกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา  
ความขัดแย้งในช้ันเรียน 
หรือโรงเรียนอย่างมเีหตผุล 

5 รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง  
และผู้อื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ 
ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ  ตดิตาม 
และตรวจสอบข้อมลูข่าวสาร  เข้าร่วม
กิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน  
หาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือ
ตามวิถีประชาธิปไตย 

รู้จักและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น 
เคารพในความหลากหลาย 
ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนทางร่างกาย
และวาจา ช่วยเหลือผู้อื่น 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น โดยใช้อคติ 
แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ของตน
ให้กับผู้อื่นตามความเหมาะสม 

รับผิดชอบและปฏิบตัิตน 
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ี ระเบียบ กฎ กติกา 
ตลอดจนแนวปฏิบัตติามวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วยความเข้าใจ 
เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ 
ในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

ติดตามข่าวสาร และตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง 
กับตัวเอง โรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ เข้าร่วม
กิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัคร
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
ระดับโรงเรยีนหรือชุมชน 
ที่เหมาะสมตามวัย โดยคำนึงถึง
ผลดีและผลเสยีที่จะเกดิขึ้น 

หาทางออกร่วมกันกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งหรือทบทวนกฎ 
ระเบียบ กติกาในช้ันเรียน อย่าง
มีเหตผุลโดยใช้กระบวนการ
ปรึกษาหารือตามวิถี
ประชาธิปไตย 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

6 รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และ
ผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือ
ผู้อื่น เคารพและปฏบิัติตนตามกฎกติกาทาง
สังคม มีความรับผดิชอบต่อผลการกระทำตาม
บทบาทหน้าท่ีพลเมืองประชาธิปไตย ติดตาม
และประเมินความถูกต้องและน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล ริเริ่มและมสี่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่สนใจระดบัท้องถิ่นและประเทศ ด้วย 
จิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออก 
และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็น
ธรรมด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 

รู้จักและปกปอ้งสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น  
ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งทางร่างกาย 
วาจา และความสัมพันธ์ทาง
สังคม (Socialbullying) ให้
เกียรติ และช่วยเหลือผู้อื่น  
ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นโดยใช้อคติ 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(Empathy) แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ 
ของตนให้กับผูอ้ื่นตามความ
เหมาะสม  

เคารพและปฏิบตัิตนตามกฎ 
กติกา ข้อตกลง และกฎหมาย
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนแนวปฏิบัตติามวิถี
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ติดตามและประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่นแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  
และประเด็นปัญหาของท้องถิ่น 
ประเทศ รเิริ่มและมีส่วนร่วม
ทางสังคม ในประเด็นทีส่นใจ
ด้วยจิตสาธารณะ (Public 
Mind) โดยคำนึงถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

กระตือรือร้นในการหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ของท้องถิ่นหรือประเทศ  
โดยคำนึงถึงความเทา่เทยีมเป็น
ธรรม ด้วยสันติวิธีและวิถี
ประชาธิปไตย 

7 รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง  
และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ให้เกยีรติ 
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบตัิ เคารพ 
และปฏิบตัิตนตามกฎกติกาทางสังคม  
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตย ติดตามและประเมนิความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม ริเริ่มและมสี่วนร่วมทางสังคม 

รู้จักและปกป้องสิทธิ 
เสรภีาพของตนเองและผู้อื่น 
ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งทางร่างกาย 
วาจา และความสัมพันธ์ทาง
สังคม และความสัมพันธ์ 
ในโลกไซเบอร์ (Cyber bullying)  
ให้เกียรติ พยายามที่จะเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นท้ังในโลกจริง 
และโลกเสมือน (Digital 

เคารพและปฏิบตัิตนตามกฎ 
กติกา ข้อตกลง และกฎหมาย
อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนแนวปฏิบัตติามวิถี
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 
ด้วยความเข้าใจ ในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ติดตามและประเมินความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และประเด็นปญัหา
ของท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค 
และประชาคมโลก ริเริ่มและ 
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นท่ี
สนใจด้วยจติสาธารณะ (Public 
Mind) โดยคำนึงถึงผลกระทบที่

กระตือรือร้นในการหาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
และรเิริ่มในการสร้าง 
การเปลีย่นแปลงของทอ้งถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม 
เป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและ 
วิถีประชาธิปไตย 
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ในประเด็นท่ีสนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ 
ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออก
ร่วมกันและริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ของท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาคมโลก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหา โดยคำนึงถึงความเท่า
เทียมเป็นธรรม ด้วยสันติวิธีและวถิี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

Empathy) ช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

จะเกิดขึ้นท้ังในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 

8 ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัย
กันโดยปราศจากอคติ ใช้วิจารณญาณในการ
ติดตามสถานการณ์และประเด็นปญัหา ริเริ่ม
และมสี่วนร่วมทางสังคมในประเดน็ท่ี
หลากหลายระดับภูมิภาคและประชาคมโลก 
ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
เกี่ยวกับประเด็นปญัหาของท้องถิ่น ด้วย
ค่านิยมประชาธิปไตย 

เคารพสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น 
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเอง ช่วยเหลือ ให้เกียรติ
ผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบตัิและเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น ทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือน (Digital 
Empathy) บนพื้นฐานของการ
พึ่งพาอาศัยกัน โดยปราศจาก
อคต ิ

เคารพและปฏิบตัิตามกฎ  
กติกา และกฎหมาย  
ตามบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยความเข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
สังคมไทย 

ใช้วิจารณญาณในการติดตาม
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจรวมทั้ง
ประเด็นปญัหาระดับท้องถิน่ 
ภูมิภาค ริเริม่และมสี่วนร่วมทาง
สังคมในประเด็นที่หลากหลายด้วย
จิตสาธารณะ (Public Mind) โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก 

กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เชิงบวก เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 
ค่านิยมประชาธิปไตย และ
แนวทางสันติวิธี  

9 ยึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
เคารพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาทางสังคม 
พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งในโลกจริง
และโลกเสมือนบนพื้นฐานของการพึ่งพากัน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิมีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีพลเมอืง

เคารพสิทธิเสรภีาพของผู้อื่น 
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ 
ของตนเอง ท้ังในโลกจริงและ
โลกเสมือน (Digital Empathy) 
ช่วยเหลือ ให้เกียรติ และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น (Empathy) บน

เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และกฎหมาย ตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ใช้วิจารณญาณในการติดตาม
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐ การเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองของพลเมือง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจรวมทั้งประเดน็ปัญหา

กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก ด้วย
ความเช่ือมั่นในสังคมทีเ่ท่าเทียม
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ระดับ 
 

คำนิยามบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งชี้หลัก 

พลเมืองรู้เคารพสิทธิ 
พลเมืองรับผิดชอบ 
ต่อบทบาทหน้าที ่

พลเมืองมีส่วนร่วม 
อย่างมีวิจารณญาณ 

พลเมือง 
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ใช้
วิจารณญาณในการติดตามสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหา ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคม 
ในประเด็นที่หลากหลายระดับภูมิภาคและ
ประชาคมโลก ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
กระตือรือร้นในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น  
ด้วยความเช่ือมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม 
ค่านิยมประชาธิปไตย และแนวทางที่ไม่เกิดความ
รุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง 

พื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน 
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือก
ปฏิบัติ (Non-Discrimination) 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

ประมุข ด้วยความเข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของสังคมไทยและ
ประชาคมโลก 

ระดบัท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก ริเริ่มและมีส่วนร่วม
ทางสังคมในประเด็นท่ีหลากหลาย  
ด้วยจิตสาธารณะ (Public Mind) 
และสำนึกสากล (Global 
Mindedness) โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในระดบั
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก   

เป็นธรรม  ค่านิยมประชาธิปไตย 
และแนวทางที่ไมเ่กิดความ
รุนแรงต่อสังคมและต่อตัวเอง  

 

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

เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิ
เสรภีาพของตนเอง ช่วยเหลือให้
เกียรติ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน 
(Digital Empathy) บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาอาศัยกัน โดย
ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิ 
(Non-Discrimination) เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และกฎหมาย ตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ด้วยความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างและ
แสดงออกซึ่งความเคารพใน
ความหลากหลายของ
สังคมไทย และประชาคมโลก 

ใช้วิจารณญาณในการติดตาม
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย
ภาครัฐการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองของพลเมือง  
การเปลีย่นแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเด็นปัญหาระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประชาคมโลก 
ริเริม่และมีส่วนร่วมทางสังคมใน
ประเด็นที่หลากหลาย และ
สื่อสารผ่านช่องทางสาธารณะ 
ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกสากล 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น
ทั้งในระดับชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก   

กระตือรือร้น มีบทบาทนำ 
หรือเป็นต้นแบบในการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประชาคมโลก ด้วยความ
เชื่อมั่นในสังคมที่เท่าเทียมเป็น
ธรรมค่านยิมประชาธิปไตยและ
แนวทางที่ไม่เกิดความรุนแรงต่อ
สังคมและต่อตัวเอง 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ที ่ สมรรถนะ องค์ประกอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กา
รอ

่าน
 คิ

ดว
ิเค

รา
ะห

์แล
ะ

เข
ียน

 

คุณ
ลัก

ษณ
ะอ

ันพ
ึงป

ระ
สง

ค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะสำคัญ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชพี
 

ภา
ษา

ตา่
งป

ระ
เท

ศ 

แน
ะแ

นว
 

ลูก
เส

ือ-
เน

ตร
นา

รี/
ยุว

กา
ชา

ดผ
ู้บำ

เพ
็ญ

ปร
ะโ

ยช
น์/

 

ชุม
นุม

/ช
มร

ม/
กิจ

กร
รม

ตา
มค

วา
มส

นใ
จ 

จิต
อา

สา
 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
ร

สื่อ
สา

ร 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รคิ

ด 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
ร

แก
้ปัญ

หา
 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้
ทัก

ษะ
ชีว

ิต 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

 
 
1 

กา
รจั

ดก
าร

ตน
เอ

ง 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง                    
2. การมีเป้าหมายในชีวติ                    
3. การจัดการอารมณ์และความเครียด                    
4. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต ิ                    

 
 
2 

กา
รสื่

อส
าร

 

1.การรับสารอย่างมสีติและถอดรหัส
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ                    
2. การรับส่งสารบนพื้นฐานความเขา้ใจ
และความเคารพในความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 

                   

3.การเลือกใช้กลวิธกีารสือ่สารอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอ่
สังคมเพื่อบรรลเุป้าหมายในการสื่อสาร 

                   

 
 
3 

กา
รร

วม
พล

ังท
ำง

าน
 

เป
็นท

ีม 

1.เป็นสมาชกิทีด่ีและมีภาวะผูน้ำ                    
2.กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง
ทำงานอย่างเป็นระบบ                    
3.สร้างความสมัพันธท์ี่ดแีละการจดัการ
ความขัดแย้ง                    
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ท่ี สมรรถนะ องค์ประกอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

กา
รอ

่าน
 คิ

ดว
ิเค
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ะ
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คุณ
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มร

ม/
กิจ

กร
รม

ตา
มค

วา
มส

นใ
จ 

จิต
อา

สา
 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
ร

สื่อ
สา

ร 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รคิ

ด 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
ร

แก
้ปัญ

หา
 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้
ทัก

ษะ
ชีว

ิต 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

 
4 

กา
รคิ

ดขั้
นส

ูง 

1. การคิดอย่างมีวจิารณญาน                    
2. การคิดเชิงระบบ                    
3. การคิดสร้างสรรค ์                    

4. การคิดแก้ปัญหา                    

 
5 

กา
รเป

็นพ
ลเ

มือ
ง 

ที่เ
ข้ม

แข็
ง 

1. พลเมอืงรู้เคารพสทิธ ิ                     

2. พลเมอืงรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที ่                    
3. พลเมอืงมีส่วนรว่มอย่างมวีิจารณญาณ                    

4. พลเมอืงผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง                    

   
  จากตารางเป็นการวิเคราะห์การนำสมรรถนะหลัก 5 ประการตามองค์ประกอบเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
  * สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์การนำสมรรถนะหลัก 5 ประการตามองค์ประกอบเข้าสู่กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
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ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา 

รหัสรายวิชา ค11101                คณิตศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                เวลาเรียน  200  ชั่วโมง            จำนวน 5 หน่วยกิต     
 
  ศึกษา บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
โดยใช้เครื่องหมาย =   >  < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน หาค่า
ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวน
นับไม่เกิน 100 และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบของจำนวน
นับไม่เกิน 100 และ 0 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 
10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำม ี2 รูป วัด
และเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 
  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นจัดประสบการณ์จาก
รูปภาพไปสู่การใช้สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด 
ใช้โจทย์ที่หลากหลายใกล้เคียงกับชีวิตประจำวัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา
โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดบัขั้น 
ส่งเสริมการอธิบายให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เชื ่อมโยงความรู ้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื ่น ๆ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคำนวณ และนำความรู้ 
ไปใช้ในชีวิตจริงได ้
  เพ่ือให้เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลัก 5 ประการ 
ในด้านการจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูง และการเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง อยู่ในระดับเริ่มต้น ระดับกำลังพัฒนา และระดับสามารถ (ระดับ 1-3) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
  ค 1.2  ป.1/1 
  ค 2.1  ป.1/1, ป.1/2 
  ค 2.2  ป.1/1 
  ค 3.1  ป.1/1 
รวมทั้งหมด 10  ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 5 ประการ 
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

รหัสรายวิชา ค11101          รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน           ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14    โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ         เวลา    15    ชั่วโมง 
เรื่อง      การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100          เวลา     2     ชั่วโมง 
วันที่สอน ………………………………………………………..  ภาคเรียนที่ …………..  ปีการศึกษา…………………..  
ผู้สอน  …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
     ตัวช้ีวัด ป.1/5  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับ
ไม่เกิน  100 และ 0  

2. สาระสำคัญ 
       โจทย์ปัญหาการลบแบ่งเป็นสามส่วน ข้อความจำนวนที่กำหนดให้ จำนวนที่ลดลง และคำถาม
ให้หาจำนวนที่คงเหลือ   ส่วนมากโจทย์จะกำหนดจำนวนมาให้เป็นตัวตั้ง แล้วจะบอกจำนวนที่หายไป 
หรือถูกหักออกไป หรือเสียไป หรืออาจใช้คำอื่นๆที่มีความหมายที่ทำให้จำนวนตัวตั้งลดน้อยลงไป แล้ว
จะตั้งคำถามให้หาส่วนที่เหลือว่ามีเท่าใด 

3. สาระการเรียนรู้ 
      การสร้างและแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.1 นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 ได้  
  4.2 แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 ได้  

5. สมรรถนะหลัก 5 ประการ 
  5.1 การสื่อสาร  
   - ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
       5.2 การรวมพลังทำงานเป็นทีม  
   - ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี   
   - ด้านกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง  
  5.3 การคิดขั้นสูง 

   - ด้านการคิดสร้างสรรค์  
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ดำเนินการวัดและประเมินผลตามเอกสาร แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสำนักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6.1 มีวินัย 
  6.2 ใฝ่เรียนรู้  
  6.3 มุ่งม่ันในการทำงาน 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงท่ี 1 
   1. ครูให้นักเรียนจับคู่  แล้วแจกกระดาษที่มีภาพผลไม้ หรือสัตว์ หรือสิ่งของที่มีจำนวนแตกต่างกัน 
คู ่ละ 1 แผ่น ให้นักเรียนช่วยกันนับจำนวนภาพที่แจกให้  ให้นักเรียนช่วยกันเขียนประโยคสิ ่งที ่มี  
ในกระดาษ ตัวอย่างเช่น   
  

                         ฉันมียางลบ 10 ก้อน 
 
 
 
                   
 
 
 
 
   ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่ม (มี 2 คน) จะเขียนประโยคต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเขาจะได้รับภาพอะไร 
และเป็นจำนวนเท่าใด แต่รูปแบบประโยคจะคล้ายกัน คือ ฉันมี......... จำนวน ........ (ผล/อัน/ชิ้น/..........) 
ในขณะทีน่ักเรียนกำลังเขียน ครูเดินดนูักเรียน (ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 
  2. ครูสั่งให้นักเรียนกากบาททับสิ่งที่อยู่ในภาพจำนวนหนึ่ง จะเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แล้วให้
ช่วยกันหาคำแทนการกากบาท เช่น “โยนทิ้ง ชำรุด แบ่งให้น้อง ขายไป มอบให้เพ่ือน ถูกขโมย เก็บเอาไว้
อีกส่วนหนึ่ง..............” และเขียนคำหรือข้อความเหล่านั้นลงในกระดาษให้มากที่สุด ครูเดินดูนักเรียน 
(ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 
  3. ครูบอกให้นักเรียนเขียนประโยคจากการกากบาททับสิ่งที่อยู่ในภาพ โดยเลือกคำที่หามาได้
ในข้อ 2 ลงในกระดาษ ดังตัวอย่าง “ให้น้องไป 4 แท่ง” โดยการเขียนคำหรือข้อความเหล่านั้นลงใน
กระดาษ ครูเดินดูนักเรียน (ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 
  4. ครูบอกให้เขียนประโยคที่สาม คือประโยคคำถาม “จะเหลือ........ เท่าไร” หรือ “คงเหลือ
......เท่าใด” ลงในกระดาษ  ครูเดินดูนักเรียน (ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 

 

 
ฉันมีดินสอ 22 แท่ง 
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  5. ให้นักเรียนนำประโยคที่ 1 ประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 นำมาเขียนเรียงต่อกัน เมื่อเขียน
เสร็จแล้วให้นำผลงานของกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง ให้ทำทุกกลุ่ ม นำผลงานมาปิดแสดงหลัง
ห้องเรียน 
  6. ครูแจกกระดาษรูปภาพจำนวนให้นักเรียนแต่ละคน ๆ ละ 1 แผ่น แต่ละคนจะได้ภาพและ
จำนวนไม่เหมือนกัน สั่งนักเรียนกากบาททับสิ่งที่อยู่ในภาพจำนวนเท่าใดก็ได้ จากนั้นจึงสั่งให้เขียน
ประโยค 3 ประโยคเรียงตามลำดับ ครูเดินดูนักเรียน (ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 
  7. ครูแจกกระดาษขาวแผ่นเล็ก (เอ 4 พับครึ่ง) ให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น บอกให้นักเรียนเขียน
ประโยค 3 ประโยคเรียงตามลำดับ แต่ห้ามใช้คำว่าฉันมี ให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นหรือจะใช้ชื่อของเพื่อน 
ก็ได้ โดยให้เขียนโจทย์ปัญหาการลบคนละ 2 ข้อ 

 ชั่วโมงที่ 2 
 1. ครูทบทวนโจทย์ปัญหา 3 ประโยค และทบทวนวิธีการลบ โดยยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
ที่นักเรียนเขียนในชั่วโมงที่แล้ว เช่น ฉันมีดินสอ 22 แท่ง ให้น้องไป 10 แท่ง ฉันเหลือดินสอกี่แท่ง ครู
สาธิตวิธีการลบให้นักเรียนดูบนกระดาน และยกตัวอย่างการแสดงวิธีหาคำตอบการลบในโจทย์ปัญหา 
ทีน่ักเรียนเขียนอีก 3 ข้อ  
  2. นักเรียนนำโจทย์จากชั่วโมงท่ีแล้วในข้อ 7 มาหาแสดงวิธีหาคำตอบการลบทุกข้อใน
กระดาษแผ่นเดิม ครูเดินดูนักเรียน (ประเมินผล) และให้คำแนะนำเมื่อเด็กทำไม่ถูกต้อง 
  3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ร่วมกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบพร้อมแสดงวิธีหา
คำตอบ กลุ่มละ 3 ข้อ ครูเดินดูนักเรียน (ประเมินผล) พร้อมทั้งดูการทำงานเป็นทีมและให้คำแนะนำเมื่อ
เด็กทำไม่ถูกต้อง 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  8.1 ชุดแผ่นภาพสัตว์ ผลไม้ และสิ่งของ ที่มีจำนวนหลายจำนวน 
  8.2 กระดาษแผ่นเล็ก (เอ 4 พับครึ่ง) 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. สร้างโจทย์ปัญหา 
   การลบจำนวนที่มี 
   ตัวตั้งไม่เกิน 100  

ประเมินผลการ
เขียนโจทย์
ปัญหาการลบ 
จำนวน 2 ข้อ 

แบบประเมินโจทย์
ปัญหาการลบ โดย
ประเมิน 2 ด้านคือ 
(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
1. ลักษณะโจทย์ปัญหา
การลบ (1 คะแนน) 
2. ความคิดสร้างสรรค์
ของโจทย์โจทย์ปัญหา  
(3 คะแนน) 

ในแต่ละข้อ ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
0 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบไม่ครบทั้ง  
  3 ส่วน 
1 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความอ่าน 
  พอจับใจความได้  
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รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
2 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบมี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความอยู่ใน 
  ระดับพอใช้ 
3 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความเข้าใจ 
  ง่าย อยู่ในระดับดี  
4 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความได้ 
  ดัดแปลงประธานของ 
  ประโยค สถานการณ์ของ 
  โจทย์ใกล้เคียงกับชีวิต เข้าใจ 
  ง่าย อยู่ในระดับดีมาก
ประเมินให้คะแนนครั้งละ  
1 ข้อ มี 2 ข้อ คะแนนเต็ม  
8 คะแนน 

2. การแสดงวิธีการ 
   หาคำตอบโจทย์ 
   ปัญหาการลบ 
   จำนวนที่มีตัวตั้ง 
   ไม่เกิน 100  

ประเมินผลการ
แสดงวิธีหา
คำตอบโจทย์
ปัญหาการลบ 
จำนวน 2 ข้อ 

แบบประเมินตรวจ
คำตอบ วิธีการถูกต้อง
และคำตอบถูกต้อง 
 

ให้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  
- วิธีการและคำตอบถูกต้อง  
  ให้ 2 คะแนน 
- วิธีการหรือคำตอบถูกอย่างใด 
  อย่างหนึ่ง ให้ 1 คะแนน 

3. สร้างโจทย์ปัญหา 
   และแสดงวิธีการ 
   หาคำตอบการลบ 
   จำนวนที่มีตัวตั้ง 
   ไม่เกิน 100  

ประเมินผลการ
เขียนโจทย์
ปัญหาการลบ
และแสดง
วิธีการหา
คำตอบการลบ 
จำนวน 3 ข้อ 

แบบประเมินโจทย์
ปัญหาการลบ โดย
ประเมิน 4 ด้านคือ 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
1. ลักษณะโจทย์ปัญหา 
  การลบ (1 คะแนน) 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
  ของโจทย์โจทย์ปัญหา  
  (3 คะแนน) 
3. วิธีการหาคำตอบ 

ในแต่ละข้อ ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
0 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบไม่ครบทั้ง  
  3 ส่วน แสดงวิธีหาคำตอบ 
  และคำตอบไม่ถูกต้อง 
1 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
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รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
4. คำตอบถูกต้อง    ภาษาท่ีใช้ในข้อความอ่าน 

  พอจับใจความได้ แสดงวิธี   
  หาคำตอบและคำตอบ 
  ไม่ถูกต้อง 
2 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความอยู่ใน 
  ระดับพอใช้ มีวิธีหาคำตอบ 
  หรือคำตอบถูกต้องอย่างใด 
  อย่างหนึ่ง 
3 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความเข้าใจ 
  ง่ายอยู่ในระดับดี มีวิธีหา 
  คำตอบและคำตอบถูกต้อง 
4 คะแนน หมายถึง การสร้าง 
  โจทย์ปัญหาการลบ มี 
  องค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน 
  ภาษาท่ีใช้ในข้อความได้ 
  ดัดแปลงประธานของ 
  ประโยค สถานการณ์ของ 
  โจทย์ใกล้เคียงกับชีวิต เข้าใจ 
  ง่าย อยู่ในระดับดีมาก มีวิธี 
  หาคำตอบและคำตอบ 
  ถูกต้อง 
ประเมินให้คะแนนครั้งละ  
1 ข้อ มี 3 ข้อ คะแนนเต็ม 
12 คะแนน 

4. คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย  
   - ใฝ่เรียนรู้  
   - มุ่งม่ันในการ 
     ทำงาน 

ประเมิน
พฤติกรรม 
การมีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

แบบประเมินพฤติกรรม
การมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการทำงาน 

ไม่ผ่าน (0)   
ผ่าน    (1)  
ดี       (2)   
ดีเยี่ยม (3) 
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รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
5. สมรรถนะหลัก 
   ด้าน 
   - การสื่อสาร 
   - การรวมพลัง 
     ทำงานเป็นทีม 
   - การคิดขั้นสูง 

ประเมิน
พฤติกรรม 
ด้านการสื่อสาร 
การรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม  
และการคิด 
ขั้นสูง 

แบบประเมินพฤติกรรม
ด้านการสื่อสาร การรวม
พลังทำงานเป็นทีม  และ
การคิดขั้นสูง 

ได้ระดับความสามารถอยู่ใน
ระดับ 
- เริ่มต้น  
- กำลังพัฒนา   
- สามารถ  
- เหนือความคาดหวัง 
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ประเมินตามสมรรถนะหลัก 5 ประการ 
ด้านการสื่อสาร 

ระดับ 
ความสามารถ 

คำบรรยายระดับ 

พฤติกรรมบ่งช้ีหลัก 
ด้านการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

1 
เริ่มต้น 

ใช้ประสาทสัมผัสในการรับและส่งสารอย่างตั้งใจ เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพที่มีผลต่อการ
สื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง คำพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และผลงานอย่างง่าย ๆ ในการสื่อสาร
แบบตรงไปตรงมา 

- รู้จักประเภทของสื่อใกล้ตัว  
- สื่อสารผ่านภาพ เสียง สัญลักษณ์ ท่าทาง การ 
  เคลื่อนไหว และผลงาน แบบง่าย ๆ ตรงไปตรงมา 
  ได ้

2 
กำลังพัฒนา 

รับและส่งสารอย่างตั้งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรู้สึกที่มีต่อสารใน
สถานการณ์ ใกล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่เหมาะสมกับบุคคลผ่านการ
เคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมทั้งคำนึงถึง
ประโยชน์และโทษของการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อตนเอง 

- สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวผ่านภาษา ภาพ เสียง  
  ท่าทาง โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล 
  ใกล้ตัวที่สื่อสารด้วย  

3 
สามารถ 

รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกท่ีมีรายละเอียดมากขึ้นในสถานการณ์ใกล้ตัว 
มีความอดทนในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสาร โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว คำนึงถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง สามารถสื่อสาร
เรื่องราวใกล้ตัวทั้งที่เป็นภาษา ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย 
โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ  

- รู้วิธีการเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย   

4 
เหนือความคาดหวัง 

รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว จับประเด็นสำคัญ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
ได้ อธิบายความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการรับสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน มีความ
อดทนในการรับและส่งสาร ใช้สื่อที่มีความหลากหลายขึ้น เข้าใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง  
มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสารและการผลิตสื่อ เพ่ือสื่อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ 
อย่างเหมาะสม 

- ใช้สื่อที่หลากหลายขึ้น 
- กำหนดจุดมุ่งหมายในการสื่อสารแบบง่าย ๆ  
  สามารถเลือกใช้และผลิตสื่อ ใช้กลวิธีในการสื่อสาร 
  ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
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ด้านการรวมพลังทำงานเป็นทีม  

ระดับ
ความสามารถ 

คำบรรยายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ีหลัก 

ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี  
และมีภาวะผู้นำ 

ด้านกระบวนการทำงาน 
แบบร่วมมือรวมพลัง 

1 
เริ่มต้น 

รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามคำแนะนำ ข้อตกลง กฎ กติกา และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตามคำชี้แนะ 

- รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ต้องทำงานร่วมกัน 
  ให้สำเร็จ 
- รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
  มอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จได้โดยได้รับการชี้แนะ 

- ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อตกลง กฎ กติกา 
  ในการทำงานเป็นทีมหรือทำกิจกรรม     
  ร่วมกับทีมได้ 

2 
กำลังพัฒนา 

รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของทีม เมื่อได้รับการชี้แนะ 
เพ่ือสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนให้
บรรลุผลสำเร็จ สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม
คำแนะนำ 

- ปฏิบัติตามภาระงานของทีมและระบุจุดเด่นของตนเอง 
  ในการทำงานตามหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ 
  ได ้
- รับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
  และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของ 
  สมาชิกทีม 

- ปฏิบัติตามข้ันตอน และข้อตกลง กฎ หรือ 
  กติกา เพื่อไปสู่เป้าหมาย 
- รู้เป้าหมายของทีม และช่วยเหลือ  
  สนับสนุนทีมในการทำกิจกรรมเพ่ือให้ 
  บรรลุตามเป้าหมาย 
 

3 
สามารถ 

มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นของตนเองในการ
ทำงาน เป็นสมาชิกทีมท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การกำหนดเป้าหมาย การสร้างข้อตกลง และการ
ทำงานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพ่ือน
ในทีมด้วยความเป็นมิตรตามคำแนะนำ 

- รู้ความสามารถของตน และใช้จุดเด่นของตนในการ 
  ทำงาน รับผิดชอบตามหน้าที่และบทบาทท่ีได้รับ 
  มอบหมายได้ 
 

- ร่วมตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายและ 
  ข้อตกลง การทำงานร่วมกันของทีม  
  รวมถึงรับรู้ เป้าหมายและข้อตกลงนั้น ๆ  
- มีส่วนร่วมทำงานกับผู้อื่น สนับสนุน และ 
  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจร่วมกัน 

4 
เหนือความ
คาดหวัง 

เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาท 
และงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและ
ช่วยเหลือเพ่ือนในทีม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 

- รับผิดชอบบทบาทของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  
  และช่วยเหลือเพ่ือนในทีมได้ 
 

- ทำงานร่วมกับทีมในการรับฟัง แลกเปลี่ยน    
  แสดงความคิดเห็น เพ่ือหาทางเลือกและ 
  ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหากับทีมได้ 
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ด้านการคิดขั้นสูง  

ระดับ 
ความสามารถ 

คำอธิบายระดับ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

ด้านการคิดสร้างสรรค ์
1 

เริ่มต้น 
ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน เสนอความคิดอิสระ คิดคล่อง เสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว  
พร้อมระบุเหตุผลของการเลือกคำตอบนั้น 

- เสนอความคิดอิสระ คิดคล่องแคล่ว รวดเร็วได้ปริมาณมากในเวลา 
  ที่จำกัดผลิตผลงานออกมา โดยที่งานนั้นยังอาศัยต้นแบบ   
- เสนอความคิดหลายประเภทได้บ้าง ให้รายละเอียดของงานหรือ 
  ความคิดอย่างง่ายได้ 

2 
กำลังพัฒนา 

ระบุปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยสามารถระบุความสัมพันธ์ ของปัจจัยต่าง ๆ สามารถ ผลิตชิ้นงาน
ตามจินตนาการในรูปแบบที่แตกต่างจากต้นแบบภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ ได้ เสนอ
ความคิดหาคำตอบ ได้หลายประเภทและหลายทิศทาง และตัดสินใจเลือก
คำตอบเพียงคำตอบเดียว พร้อมประเมินความเหมาะสมของคำตอบ 

- ผลิตชิ้นงานตามจินตนาการภายใต้เงื่อนไขง่าย ๆ ได้ 
- ผลิตชิ้นงานในรูปแบบที่แตกต่างกับต้นแบบ   
- หาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทางจากสิ่งของ 
  หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยในเวลาจำกัด  

3 
สามารถ 

ระบุปัญหาอย่างง่าย และไม่ซับซ้อน รวบรวมข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการ แก้ปัญหา หรือใช้
การดัดแปลงจากความคิดเดิมและสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 
สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ำใคร และ
สามารถบอกผลลัพธ์ตามข้อเท็จจริง ประเมินความเหมาะสมของคำตอบและ
แสดงการแปลความหมายข้อมูลด้วยหลักฐาน เชิงประจักษ์ 
  

- ทำผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาอย่างง่ายและ 
  ไม่ซับซ้อนโดยใช้การดัดแปลงจากความคิดเดิม มีการคิดหาวิธีการ 
  แก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธี ตามกรอบเวลา โดยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ หรือ 
  นำสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้ ให้รายละเอียดของงาน หรือความคิด 
  ได้ และมีการตรวจสอบผลงานในเบื้องต้น 
 

4 
เหนือความคาดหวัง 

ระบุปัญหาหรือสถานการณ์อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน วิเคราะห์และจัดลำดับ
สาเหตุของปัญหา โดยสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาหรือ
สถานการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครหรือพัฒนาต่อยอด 
จากของเดิม พร้อมแสดงการแปลความหมายข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- สร้างชิ้นงานหรือคิดหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการผสมผสานและ 
  ดัดแปลงจากความคิดเดิม  มีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เพียง 1 วิธี  
  ในเวลาที่กำหนด การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน  
  ใช้การดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่หรือนำสิ่งอ่ืนมาทดแทนสิ่งที่ขาดได้  
  ให้รายละเอียดของงานหรือความคิดได้ และมีการตรวจสอบผลงาน 
  ในเบื้องต้น 



 
78 

 
 

10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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       ลงชื่อ  
        (   ) 
        ตำแหน่ง  
11. บันทึกหลังสอน 
     ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
     ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
     แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
 
 

        ครูผู้สอน  
                (   ) 
       วันที่บันทึก......................................................... 


