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ค ำน ำ 

               การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ      

ที่เป็นเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคม  

และเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างอาชีพ ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

เจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลัง

พัฒนา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจ านวนมาก หลากหลายเช้ือชาติ

ย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและท างานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคม

พหุวัฒนธรรม โลกการท างาน ปรับเปล่ียนจากการท างานที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกัน ทกัษะเดียวกัน  

และท างานในสายงานเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทนักับ

สถานการณ์โลก ที่เตม็ไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ของประเทศให้ก้าวทนัต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่จะเกดิข้ึนในอนาคต 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียน                   มี

จุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา

ระหว่างกัน น าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single 

market) เพ่ือรองรับการปรับตัว การเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะ                

การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของสถาบันการศึกษาในภมูิภาค และการรับรองระบบเทยีบหน่วย

กิต ระหว่างกัน จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภมูิภาคมากย่ิงขึ้ น ประเทศไทยจึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้เป็นมาตรฐานเทยีบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความ

พร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหมายความว่า เรียนรู้ เพ่ือให้ได้วิชา

แกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทกัษะ 3 ด้าน คือ ทกัษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเรจ็ทั้งด้าน

การท างานและการด าเนินชีวิต 

 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถ

และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทโีลกจึงได้มีแผนการปฏรูิปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564)  มี

แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.

2557) ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างย่ังยืน  และจากแนวโน้มการปฏรูิปการศึกษาในหลายประเทศ

ได้ให้ความส าคัญอย่างมากกบั “ทกัษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏบัิติมากยิ่งกว่าเน้ือหา ตามต ารา 

(Content)  ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน  
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คือ ทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น ทกัษะเพ่ือท างาน คือ ทักษะพ้ืนฐาน

ในการท างานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็น

ทมี และการสื่อสาร และทกัษะเฉพาะอาชีพ คือ ทกัษะเบ้ืองต้นของอาชีพที่สนใจ 

 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2558 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  นอกจากน้ียังได้ตระหนักถึงความส าคัญและ

เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้

ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเหน็ภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความ

สนใจ ความถนัด และมองเหน็เส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทกัษะและศักยภาพ

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานด้านทกัษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสยัในการ

ท างาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซ่ือสตัย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน หรือศึกษา

ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ด าเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 ดังน้ันเพ่ือให้การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และด าเนินไปใน

ทศิทางที่ก  าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการจัดทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนวิชาชีพด้วยหลักสูตรการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา  
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ทีเ่นน้สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 

กำรปรบักำรเรียนเปลีย่นวิธีกำรสอน 

 Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน ฟังบรรยาย โดยยึดเน้ือหา  (Content 

Based) จากหนังสือและต ารา เป็นรูปแบบที่ครูในประเทศไทยคุ้นเคยและใช้กันมาก ครูจะพยายามบรรยาย

บอกทุกสิ่งทุกอย่างในต าราหรือหนังสอื ให้นักเรียนจดบันทกึแล้วน าไปใช้สอบวัดเกบ็เป็นคะแนนความรู้ โดย

สรุปกค็ือ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) ต่อมาครูเร่ิมน า Technology มาช่วยในการน าเสนอ 

Content ให้นักเรียนได้รับรู้กยั็งถือว่าเป็นการยึดครูเป็นศูนย์กลางอยู่  

  

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้  จึงพยายามเปล่ียนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็น 

คณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือไป

เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเคร่ืองมือการเข้าถึงองค์

ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่าน  Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น า

ความรู้ที่ได้มาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีว่า Active Learning ที่ยึด

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered)  
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กระบวนกำรเรียนรูใ้นยุคกำรผลิตแห่งศตวรรษที ่21 

 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑข์ึ้นใช้อ านวยความสะดวก ในการ

พัฒนาคุณภาพในการด ารงชีวิต หากเหลือกค็ิดกลยุทธ์การโฆษณาและจัดจ าหน่ายกับกลุ่มที่มีบริบทเหมือน

หรือใกล้เคียงกัน มิฉะน้ันคน หรือกลุ่มบุคคล ประชาชนในชาติ จะกลายเป็นผู้ซ้ือและผู้บริโภค     เสียดุล

ทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญคือถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็น ดังน้ันการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ จึงต้องเปล่ียนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps 

ประกอบด้วย การสร้างประเดน็ค าถามและคาดเดาค าตอบ (Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวม

ความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏบัิติ (learn to Construct) การสรุปผล

การเรียนรู้และน าเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to 

Service) 

 

 การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้ จากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและ

คุ้นเคยได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้เกดิค าถามอยาก

รู้พร้อมคาดเดาค าตอบ โดยอาศัยทกัษะการสังเกต ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) ตาดู หูฟัง จมูกดม

กล่ิน ล้ินชิมรส กายสัมผัส เก็บข้อมูลที่ ดีที่ มีรายละเอียดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ต่อจากน้ัน จัดกิจกรรมการสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากล เพ่ือน ามาอภิปรายสร้าง

กระบวนการกลุ่ม น าความรู้สากลมาสนับสนุนค าตอบที่คาดเดาก่อนหน้าว่าเป็นที่ยอมรับถูกต้องเช่ือถือได้ 

หรือน าไปโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไป รับเอาความรู้ใหม่มายึดถือแทน โดยอาศัยทกัษะ

การพิสูจน์เชิงเหตุผล อธิบายปรากฏการที่สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ค 6) 

ทั้งน้ีความรู้ที่ได้จากสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้มาใช้สนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบน้ัน นักเรียน
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

ยังได้ความรู้เพ่ิมเติมอื่นอกีมากมาย น าไปสู่ค าถามที่ค้างคาใจ หรือค าถามที่สงสยัลึกไปจากเดิมที่มีผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าสู่กระบวนการวิจัย ศึกษาอย่างลึกซ้ึงเฉพาะทางที่เรียกว่า Project Based Learning 

เกิดแรงบันดาใจคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ

วิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัดและสนใจเฉพาะด้านของ

บุคคล น าผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนในสังคมใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ทั้งน้ี

กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนจะมีการประยุกต์น าเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศมาช่วยการเข้าถึงแหล่งความรู้

ได้อย่างรวดเรว็และกว้างขวาง 

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 

 

 วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระ

วิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้

สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วย

แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้

ของตนเองได้   สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก  ศิลปะ  

คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภมูิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน

เน้ือหาเชิง         สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความ

เข้าใจในเน้ือหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังน้ี 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

1. ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ

ท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ 

ความรู้เกี่ยวกบัสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3. ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนจะต้องพัฒนาทกัษะชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็น

ตัวของตัวเอง  ทกัษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ

รับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability)  และ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ทีเ่นน้สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 

  การจัดท าแนวทางการจัดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)  

1.1 การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสงัเกตตั้งประเดน็ค าถามจากแหล่งเรียนรู้ ชุมชน

เช่ือมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา 

1.2 การบูรณาการความรู้ และความซ า้ซ้อนของเน้ือหาสาระ 

1.3 การสร้างทกัษะการสบืค้น รวบรวมความรู้  

1.4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน 

1.5 การสร้างความเช่ียวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน 

1.6 การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 

2.  ระบบการประเมินทกัษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) 

2.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัดสาขาอาชีพ     

ทศันคติต่อการท างานและอาชีพ) 

2.2 น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏบัิติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน 

(เคร่ืองมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏบัิติ ทศันคติ และความรู้) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

2.3 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ 

(คลังข้อสอบระบุตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดบัขั้นพฤติกรรม) 

2.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ

ประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

3. ระบบหลักสตูรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 

3.1 สอนให้เกดิทกัษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary:ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกนั) ของวิชาแกนหลัก 

3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทกัษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเน้ือหา และสร้างระบบการเรียนรู้

ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) 

3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธกีารเรียนรู้ ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การ

เรียนรู้แบบสบืค้น และวิธกีารเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) 

3.4 บูรณาการแหล่งเรียนรู้  (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตาม

กระบวนการเรียนรู้แบบ  Project-Based Learning: PBL 

4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development) 

4.1 ฝึกฝนทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 

4.2 ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธกีารสอนที่หลากหลาย 

4.3 ฝึกฝนทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกบัการแก้ปัญหา การคิดแบบ

วิจารณญาณ 

4.4 สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตัวผู้เรียน 

และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

4.5 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธแ์ละจัดประสบการณ์

ทางการเรียนได้เหมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้  

4.6 ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างทกัษะและเกดิการพัฒนาการเรียนรู้  

4.7 แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้  โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้

เกดิขึ้น 

5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 

Environment) 

5.1 สร้างสรรค์แนวปฏบัิติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 

5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่ง

ปฏบัิติที่เป็นเลิศระหว่างกนัรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การ

ปฏบัิติในช้ันเรียน 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5.3 สร้างผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏบัิติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ

โครงงาน 

5.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

  จากระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 

จัดท าตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ ดังน้ี 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

โมดูล 1 การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น เป็นการด าเนินการให้มีคลังแหล่ง

เรียนรู้  คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 2 การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน เป็นการด าเนินการให้มีหน่วยเรียนรู้บูรณา

การข้ามรายวิชา มีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการ และมีตารางเรียนปกติและตาราง

เรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 

โมดูล 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการแสดงออกทาง

คุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ การอภิปรายแลกเปล่ียน

ค าถามและคาดเดาค าตอบ การอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรมวาง

แผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากลสนับสนุน โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา และการอภิปรายสรุปความรู้

สากลตามประเดน็ค าถามและความรู้ที่ได้เพ่ิมเติม และมีการจัดท าใบความรู้ประกอบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 

โมดูล 4 การจัดกิจกรรมความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการด าเนินการให้มีใบกิจกรรม

การจัดกระบวนการ Project Based จ านวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเดน็สนใจพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต การรวบรวมสร้างความรู้สากลใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา

นวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน การสรุปผล สื่อสารน าเสนอรวมกลุ่มในวิชา

ชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาความเช่ียวชาญ 

โมดูล 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการด าเนินการให้มีเคร่ืองมือวัดผลที่วัดผล

คุณภาพสูงด้านความรู้ ทกัษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับข้ันพฤติกรรมที่ระบุในตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาครบ

ทุกตัวช้ีวัด ให้สอดคล้องกบัการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ในแต่ละใบกจิกรรม และมีเคร่ืองมือประเมินผล

สมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกันระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ในแต่ละกิจกรรมการ

ท างานของแต่ละใบกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทกัษะ และ

บุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่จะแปลผลเป็นคะแนนเกบ็ และแปลผลพฤติกรรมที่

แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสตูร ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่ม 

วิชีพต่าง ๆ 

โมดูล 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path เป็นการด าเนินการให้มี

การประเมินบุคลิกภาพตามกลุ่มสาขาอาชีพให้กับนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือก

โปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติมโดยกลุ่ม

สถานประกอบการและความร่วมมือของอาชีวศึกษา การประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพของนักเรียน

รายบุคคลจากความร่วมมือขอส านักงานฝีมือแรงงานจังหวัด และมีการเทียบโอนหน่วยกิตรับวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิที่ ๒ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

โมดุลที่ 7 การประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  เป็นการน าเทคโนโลยีมา

ช่วยจัดท าคลังทะเบียนแหล่งอาชีพ คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ จัดท าโปรแกรมการเรียน จัดท าหน่วยเรียนรู้

บูรณาการของแต่ละระดับช้ัน จัดท าใบกิจกรรมเพ่ือมอบหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าความ รู้และ

การสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และแบบ Online ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่งการบ้าน จัดท า

เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล และจัดท า Career Path นักเรียนรายบุคคล 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

โมดูล 1 กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของถิน่ฐำนในระดบัทอ้งถิน่ 

               วตัถุประสงคก์ำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของถิน่ฐำนในระดบัทอ้งถิน่ 

1. เพ่ือวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับอ าเภอของที่ต้ังโรงเรียน จัดท าคลัง

ทะเบียนช่ือสถานที่จัดประสบการณ์ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน

อะไรบ้าง ส าหรับน าไปจัดท าสาระเน้ือหาของหน่วยบูรณาการของระดับช้ันต่าง ๆ ของหลักสตูรสถานศึกษา 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการอตัราก าลังแรงงานในภาคประกอบการ กลุ่มอาชีพอสิระ ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่นระดับอ าเภอที่โรงเรียนต้ังอยู่ จัดท าคลังทะเบียนให้ความรู้เกี่ยวกบัลักษณะของ

อาชีพและพ้ืนฐานความรู้ในแต่ละประเภทและสาขาวิชาชีพ ส าหรับน าไปจัดท าเครือข่ายความร่วมมือของภาค

ประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมมือกนัจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นในแต่ละอ าเภอ และจังหวัด 

3. เพ่ือจัดท าบันทกึความร่วมมือระหว่างภาคประกอบการ กลุ่มอาชีพอสิระ กบัสถานศึกษา 

และสถาบันการศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาต่อเฉพาะทาง เปิดโปรแกรม

การเรียนในวิชาเพ่ิมเติม และวิชาในกลุ่มสาระการงานและอาชีพ ให้สอดคล้องกบัประเภทและสาขาวิชาชีพที่

ภาคประกอบการต้องการเข้ามาจัดและฝึกสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพแบบจบแล้วเข้าท างาน หรือแบบ

ประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพเข้าท างาน โดยมีสถาบันการศึกษาต่อเข้ามาก าหนดรายวิชาและ

สาระส าคัญรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อแบบโควตา หรือแบบประเมินความรู้ และสมรรถนะใน

สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ 

 หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน ท้องถิ่นในระดับอ าเภอที่ต้ังของโรงเรียน ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่

นักเรียนคุ้นเคยและอยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่สดุ เหมาะส าหรับน าไปใช้เป็นสถานการณ์กระตุ้นการพัฒนาทกัษะ

การสงัเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) เกบ็ข้อมูลที่ดีที่มีรายละเอยีดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ เกิดข้อสงสัยตั้งค าถามอยากรู้ พร้อมคาดเดาค าตอบ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการระดับช้ัน และจัดกจิกรรมการเช่ือมโยงค าถามอยากรู้ไปสู่สาระส าคัญของแต่ละรายวิชาต่อไป 

 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่นระดับอ าเภอ และจังหวัด องค์ประกอบที่ส าคัญ

คือใช้คนในท้องถิ่นนั้น และคนต้องมีทกัษะและสมรรถนะทางประเภทและสาขาวิชาชีพน้ัน ข้อส าคัญกค็ือ

กลุ่มประกอบการ และสถานประกอบการใดต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอย่างใดต้องเข้า

มาจัดประสบการณ์ และบ่มเพาะสมรรถนะ คุณลักษณะตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยต้องมีเคร่ืองมือ

คัดกรองบุคลิกภาพเข้าสู่โปรแกรมการเรียนตามประเภทและสาขาวิชาชีพทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 รายวิชาเพ่ิมเติม และกลุ่มสาระการงานและอาชีพ เป็นหัวใจส าคัญในการจัดโปรแกรมการเรียน 

เพ่ือรองรับเส้นทางการศึกษาต่อสู่ลู่การประกอบอาชีพของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Career Path) โรงเรียนจึง

ต้องท าบันทึกความร่วมมือกับสถาบันศึกษาต่อเข้ามาช่วยก าหนดรายวิชาและสาระส าคัญรายวิชาที่เป็น

พ้ืนฐานการศึกษาต่อ โดยเฉพาะมีการสะสมหน่วยกิตในการน าไปเทียบโอนเพ่ือรับวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือสะสมหน่วยกิตส าหรับสาขาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแบบ

โคตา หรือแบบวัดความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ   

 

  

 บทบำทสถำนศึกษำ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนในระดับอ าเภอร่วมกันจัดเสวนาผู้มีส่วนร่วมประโยชน์ทุกภาคส่วนก าหนด

แนวทางการจัดการศึกษาให้ตรงความต้องการอัตราก าลังแรงงานในแต่ละประเภทสาขาอาชีพ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตในท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด ภาค

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอิสระ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และต าบล ส ารวจสถาน

ประกอบการ เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรในสาขาอาชีพที่ส าคัญ ป้อนการประกอบการในช่วง 5 ปี สอดคล้อง

กบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานแนะแนวส ารวจสถาบันการศึกษาต่อที่เปิดสาขาวิชาชีพ

ตรงความต้องการของภาคประกอบการ จัดท าคลังทะเบียนอาชีพ ให้ข้อมูลลักษณะการท างานของสาขาอาชีพ 

ข้อมูลสาขาความรู้และสถาบันที่รองรับการศึกษาต่อ 



15 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

4. บันทกึความร่วมมือกบัสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอสิระ ให้เข้ามาเปิดโปรแกรมการเรียน 

และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สร้างสมรรถนะตามสาขาอาชีพ ตลอดจนจัดแผนการรับผู้จบการศึกษาเข้า

ท างาน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่อทั้งอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ก าหนดช่ือวิชา และ

สาระส าคัญรายวิชาในวิชาเพ่ิมเติม และวิชาในกลุ่มสาระการงานและอาชีพที่เป็นพ้ืนฐานการเข้าศึกษาต่อ

แบบโควตา 

5. ท าบันทกึความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดก าหนดสมรรถนะตามสาขาอาชีพ

ที่ส าคัญ และเป็นผู้ประเมินออกใบรับรองผ่านการประเมินสมรรถนะแต่ละสาขาอาชีพ 

6. ตั้งคณะท างานส ารวจแหล่งจัดประสบการณ์ในท้องถิ่นระดับอ าเภอ จัดท าคลังทะเบียนที่ต้ัง 

ช่ือและรายละเอยีดข้อมูลที่ส าคัญของแหล่งเรียนรู้ในแต่ละแหล่งเรียนรู้ 

กำรจดัเตรียมขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรตำมบทบำททีเ่กีย่วขอ้ง 

การจัดท าคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้  

ช่ือแหล่งจัด

ประสบการณ์ 

ต าแหน่งที่ตั้ง 

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านวิถีชุมชน 

ช่ือแหล่ง

เรียนรู้ 

รายละเอยีดที่ส าคัญ

ของแหล่งเรียนรู้ 

ช่ือแหล่ง

เรียนรู้ 

รายละเอยีดที่ส าคัญ

ของแหล่งเรียนรู้ 

ช่ือแหล่ง

เรียนรู้ 

รายละเอยีดที่ส าคัญ

ของแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งที่ 1 

 

 

      

แหล่งที่ 2 

 

 

      

แหล่งที่ 3 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

การจัดท าคลังทะเบียนอาชีพ 

ช่ือสถานประกอบการ 

กลุ่มอาชีอสิระ 

ต าแหน่งที่ตั้ง 

สาขาวิชาชีพ รายละเอยีดของ

ลักษณะงาน 

สมรรถนะตาม

สาขาวิชาชีพ 

สาขาและสถาบันการศกึษา

ต่อเมื่อจบ ม.ต้น 

สาขาสถาบันการศกึษา

ต่อเมื่อจบ ม.ปลาย 

สถานประกอบการที่ 1 

 ช่ือ… 

 

     

สถานประกอบการที่ 2 

ช่ือ… 

 

     

สถานประกอบการที่ 3 

ช่ือ… 

     

 

การจัดโปรแกรมการเรียน 

ช่ือโปรแกรมการเรียน (ระบุประเภทและสาขาวิชาชีพ)  

ช่ือสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 1. 

2. 

3. 

ช่ือสถาบันการศกึษาต่อ และสาขาวิชา 1. 

2. 

3. 

ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

วิชาพ้ืนฐาน 

 

 

     

รวม  รวม  

วิชาการงาน

และอาชีพ 

 

     

รวม  รวม  

วิชาเพ่ิมเติม 

(เลือก) 

 

 

     

รวม  รวม  
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

ผลการเรียนรู้และสาระส าคัญรายวิชาสาขาวิชาชีพ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ภาคเรียนที่ 

รหัสวิชา รายวิชา คาบทฤษฎ ี คาบปฏบิัต ิ หน่วยกติ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

วิชาการงาน

และอาชีพ 

1. 

 

2. 

 

วชิาเพิ่มเตมิ 

1. 

 

2. 

 

 K P,A    
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

โมดูล 2 กำรจดัท ำหน่วยเรียนรูบู้รณำกำรระดบัชั้น (Learning Integration) 

 วตัถุประสงคก์ำรจดัท ำหน่วยเรียนรูบู้รณำกำรระดบัชั้น 

1. เพ่ือจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน ประกอบด้วย ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ช่ือ

หน่วยบูรณาการย่อย หัวเร่ือง หัวเร่ืองย่อย และสาระเน้ือหา โดยให้คณะครูในแต่ละระดับช้ันร่วมกัน

วิเคราะห์ปัจจัยของปรากฏการณ์ในแหล่งเรียนรู้มีต้นเหตุมาจากอะไร มีอะไรเป็นเง่ือนไข คัดเลือกมาจัดท า

หน่วยเรียนรู้ บูรณาการในแต่ละระดับช้ัน และแต่ละภาคเรียน 

2.  เพ่ือน าตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชามาบูรณาการวัดสาระในหัวเร่ือง และหัวเร่ืองย่อย ของ

หน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน โดยครูผู้สอนรายวิชาของระดับช้ันวิเคราะห์ประเภท และระดับพฤติกรรมที่

ใช้วัดของทุกตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา น า้หนักเวลา และปริมาณคะแนนของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา น าไป

วิเคราะห์ความสมัพันธก์บัสาระเน้ือหาในแต่ละหัวเร่ืองย่อยที่จะน าไปบูรณาการ 

3. เพ่ือจัดตารางเรียนของห้องเรียนปกติ และตารางเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ โดยวิเคราะห์

ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก น าน า้หนักเวลามาเป็นข้อมูลการจัดตารางสอนแบบจัดการ

เรียนการสอนของครูรายวิชาปกติ และน าน า้หนักเวลาทั้งหมดของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่เหลือมาเป็น

ข้อมูลการจัดตารางเรียนตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ห้องเรียนรวม

หรือห้องเรียนบูรณาการเป็นฐานการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

 หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 ความรู้ในปัจจุบันมีมากมายมหาสารครูบรรยายบอกเน้ือหาสาระ (Content) ทั้งหมดย่อม

เป็นไปไม่ได้ จึงต้องใช้วิธกีารกระตุ้นประเดน็ที่เป็นหลักส าคัญ (Essential) ให้นักเรียนสงสยัอยากรู้แล้วไปสบื

ค้นหาความรู้และแตกประเดน็อยากรู้ที่พบใหม่ออกไปเร่ือย ๆ หรือที่เรียกว่า Teach Less Learn More 

 การแยกกนัสอนและออกแบบกจิกรรมให้นักเรียนท างานส่งช้ินงานทลีะรายวิชา ท าให้เกดิความ

ซ า้ซ้อนของเน้ือหาทั้งภายในวิชา และต่างวิชา ขัดต่อหลักธรรมชาติในแง่การท างานจะต้องใช้ศาสตร์หลาย

แขนงมาสร้างกระบวนการท างานร่วมกนั หรือที่เรียกว่า สหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) จัดท า

เป็นหน่วยเรียนรู้บูรณาการที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่นเป็นสถานการณ์กระตุ้นค าถามอยากรู้ 

บูรณาการแหล่งเรียนรู้  (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนออกแบบจัดกจิกรรมการเรียนรู้

ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning และแบบ  Project-Based Learning 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 ทกัษะการสงัเกตท าให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้เกดิข้อประเดน็สงสัยเกดิ

ค าถามอยากรู้ การสงัเกตและข้อสงสัยจึงเป็นทกัษะที่มีความจ าเป็นพ้ืนฐานเร่ิมต้นของการเรียนรู้ ครูควรใช้

แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนรู้ จัก คุ้นเคย ใกล้ตัวนักเรียนเป็นสถานการณ์กระตุ้นค าถามอยากรู้ แหล่งเรียนรู้ แต่ละ

แห่งในท้องถิ่นระดับอ าเภอจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้น าไปจัดท าหน่วยเรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน ใช้

เรียนรู้ ไปทลีะภาคเรียนท าให้นักเรียนได้รู้จักท้องถิ่นในระดับอ าเภอได้ดีขึ้น 

  

 

 

 สถานที่ต้ังของช่ือแหล่งจัดประสบการณ์ของนักเรียนคือช่ือเร่ืองที่เป็นประเดน็หลัก (Theme) 

ใช้เป็นช่ือหน่วยเรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน คณะครูในแต่ละระดับช้ันจะต้องร่วมช่วยกันส ารวจ ศึกษา และ

วิเคราะห์ประเดน็ส่วนที่เกี่ยวข้องลงตามแนวแขนงของวงกลม โดยใช้การตั้งค าถามน าทาง ท าไมจึงมีสิ่งน้ี 

อะไรเป็นสาเหตุที่ท  าให้มีปรากฎการณ์ขึ้น และสาเหตุน้ันมีความเกี่ยวข้องเช่ืองโยงกนัอย่างไร คณะครูจึงต้อง

อ่านสบืค้นความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากลมาอภิปรายให้เหตุผลร่วมกนั จะช่วยให้ความคิดขยายประเดน็ได้

มากขึ้น เกดิเป็นช่ือหัวเร่ืองที่เป็นประเดน็รองจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อย คณะครูจะต้องร่วมกนัต้ัง

ค าถามน าทางต่ออกี เพ่ือสบืค้นความรู้อภิปรายนแตกประเดน็เป็นช่ือหัวเร่ืองที่เป็นประเดน็ย่อย และต้ัง

ค าถามน าทางแตกประเดน็ออกไปเป็นช่ือเร่ืองที่เป็นประเดน็ย่อยๆ หรือแตกประเดน็เป็นหัวเร่ืองย่อยถ้า

จ าเป็น หลังจากน้ันจึงพิจารณาแยกประเดน็ที่วิเคราะห์ไว้แล้วว่า  ส่วนใดที่ผู้เรียนรู้แล้ว   ส่วนใดที่อยากรู้และ

ส่วนใดที่ผู้เรียนควรรู้เพ่ิมเติมอกี    การแยกประเดน็เป็น  3  ส่วน  จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนวางแผนจัด

กจิกรรมได้ดี  เพราะผู้สอนจะได้รู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ท าให้สามารถหาทางจูงใจอยากเรียนรู้ เร่ืองใหม่ ๆ ได้

ง่ายข้ึน  และท าให้ผู้สอนมองออกว่าควรจัดกจิกรรมอย่างไรที่จะสนองความต้องการที่ผู้เรียนอยากเรียนรู้  
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

 

 เมื่อคณะครูของระดับช้ันได้ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง หัวเร่ืองย่อยๆ ครูแต่ละรายวิชาจะต้องวิเคราะห์

ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดสาระเน้ือหา และกจิกรรมที่ตัวช้ีวัดสามารถน าไปวัดได้ใน 

แต่ละหัวเร่ืองย่อยๆ การวิเคราะห์จึงต้องวิเคราะห์จ าแนกประเภทของตัวช้ีวัดประเภทความรู้ (Cognitive 

domain) ประเภททกัษะกระบวนการ (Psychomotor domain) และประเภทความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการ

ท างาน (Affective domain) ในแต่ละประเภทของตัวช้ีวัดจะต้องวิเคราะห์ระดับข้ันพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

ซ่ึงถือว่าเป็นการวัดที่มีคุณภาพสงู ครูสามารถมองเหน็การน าระดับข้ันพฤติกรรมที่ต้องการวัดไปก าหนดสาระ

เน้ือหาในหัวเร่ืองย่อยๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถออกแบบกจิกรรมที่จะน าไปบูรณาการกบักระบวนการ

ของ 5 Steps ที่จะต้องร่วมกนัอภิปรายออกแบบร่วมกนัอกีทหีน่ึง นอกจากน้ันครูยังเตรียมจัดท าใบความรู้

และบรรณานุกรมใช้เป็นสอืน าทางให้นักเรียนเป็นเคร่ืองมือสบืค้นหาความรู้ได้เป็นอย่างดี 
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 ระดับขั้นพฤติกรรมประเภทตัวช้ีวัดความรู้ (Cognitive domain) ประกอบด้วย ความรู้ความจ า 

ความเข้าใจ การประยุกต์น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ประเภทตัวช้ีวัดทักษะ

กระบวนการ (Psychomotor domain) ประกอบด้วย การท าการลอกเรียนแบบ การท าไม่ต้องลอกเรียนแบบ 

การท าเสรจ็ได้ตามข้ันตอนตามเป้าหมาย การท าได้ตามเป้าหมายแบบมีคุณภาพทุกคร้ัง และการประยุกต์ไป

ใช้กับเ ร่ืองอื่ นได้ดี  ประเภทตัว ช้ี วัดความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการท างาน (Affective domain) 

ประกอบด้วย การรับรู้ การตอบสนอง การเกดิความรู้หรือค่านิยม การน าความรู้ไปจัดระบบใช้กบัการท างาน 

และการเกดิความรู้สกึที่ดีน าไปปรับใช้เป็นวิถีการปฏบัิติ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสะท้อนคุณภาพของประเภทและระดับข้ันพฤติกรรมที่ใช้วัด การ

ออกแบบกจิกรรมในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการย่อยจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมพอเพียงของปริมาณเวลา

การจัดกจิกรรมในแต่ละกระบวนการของ 5 Steps ที่ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาน าตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาไปวัด

ในแต่ละหัวเร่ืองย่อยๆ โดยมีสาระเน้ือหาสอดแทรกเข้าไป ดังน้ันหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อยจะถูกก าหนด

จากปริมาณเวลาตามน า้หนักเวลาของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการวัดในแต่ละหัวเร่ืองย่อยๆ 

และการจัดตารางสอนควรให้สอดคล้องกับปริมาณเวลาของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่น าไปบูรณาการใน

หน่วยเรียนรู้บูรณาการ ข้อส าคัญควรมีระยะเวลาที่ยาวต่อเน่ืองเพียงพอกับการท ากิจกรรมการแสวงหา

ความรู้ การอภิปรายกลุ่ม และการท ากิจกรรม Project-Based Learning ที่ใช้เรียนรู้ในห้องเรียนรวมหรือ

ห้องเรียนบูรณาการ ส่วนรายวิชาที่มีตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่ยุ่งยากและสลับซัยซ้อน นักเรียนเรียนรู้และ

เข้าใจเองไม่ได้ ครูผู้สอนรายวิชาสามารถไม่น าไปบูรณาการวัดในหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ันได้ สามารถ

น าไปจัดตารางสอนแบบห้องเรียนปกติไม่ต้องสอนเป็นคณะผู้สอนได้ 

 ตารางสอนห้องเรียนปกติ และตารางสอนห้องเรียนบูรณาการ เร่ิมจากครูผู้สอนรายวิชาของ

ระดับช้ันวิเคราะห์น ้าหนักเวลา และน ้าหนักคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา โดยแปลงจ านวน

หน่วยกิตรายวิชาจากมาตรฐาน 1 หน่วยกิต เท่ากบั 2 คาบต่อสัปดาห์ และ 1 ภาคเรียน เทา่กับ 20 สัปดาห์ 

ตัดคาบส าหรับการสอบกลางภาค และปลายภาคออก 2 สัปดาห์ และตัดคาบปฐมนิเทศน์ก่อนเรียนออกอีก 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

1 คาบ ที่เหลือเป็นคาบเวลาใช้สอนใน 1 ภาคเรียน จากน้ันกระจายคาบเวลาลงตามน า้หนักความส าคัญของ

ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา แล้วจึงน าจ านวนเวลาของตัวช้ีวัดแต่ละตัวน าไปบูรณาการวัดหัวเร่ืองย่อยๆ กจ็ะได้

คาบเวลาของแต่ละหัวเร่ืองย่อยๆ รวมคาบเวลาทุกหัวเร่ืองย่อยๆ เป็นคาบเวลาของหัวเร่ือง และรวม

คาบเวลาทุกหัวเร่ืองจะเป็นคาบเวลาของหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อย และรวมคาบเวลาทั้งหมดเป็นหน่วย

เรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน น าไปวางแผนจัดตารางสอนคิดเป็นต่อสปัดาห์ 

 ส าหรับคะแนนของแต่ละระดับข้ันพฤติกรรมที่วัดของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา ค านวณจาก

อัตราส่วนของน า้หนักเวลารวมของคาบที่ใช้สอนจริง ไม่รวมคาบสอบและคาบปฐมนิเทศ กับน า้หนักเวลาที่

ใช้สอนแต่ละตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา เทยีบกับอัตราส่วนคะแนนเกบ็รวมที่ตัดคะแนนสอบกลางภาค และ

ปลายภาคออกแล้ว คิดเป็นคะแนนของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาแต่ละตัวที่ได้รับปริมาณเวลามา โดยปกติจะ

จัดสัดส่วนคะแนนเกบ็ต่อคะแนนสอบ ในวิชาที่เน้นทฤษฎีจะใช้สัดส่วนเป็น 60:40 หรือ 70:30 และวิชาที่

เน้นปฎิบัติจะใช้สดัส่วนเป็น 80:20  

 บทบำทสถำนศึกษำ 

1. ค าสั่งมอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละระดับช้ันจัดท าหน่วยเรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน 

2. จัดประชุมเชิงปฏบัิติการช่วงปิดภาคเรียนให้คณะครูแต่ละระดับช้ันจัดท าสาระเน้ือหา และ

กจิกรรมการเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ บูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps และสาระเน้ือหา กจิกรรมการเรียนรู้

ของตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่ไม่ได้น ามาบูรณาการของห้องเรียนปกติ 

3.  ค าสั่งมอบหมายให้ผู้แทนคณะครูของแต่ละระดับช้ัน และกลุ่มสาระ จัดตารางสอน

ห้องเรียนบูรณาการ และตารางสอนห้องเรียนปกติ 

4. ประสานจัดท าคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคคลากรของสถานประกอบการ หรือกลุ่ม

อาชีพอิสระเข้ามาฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพ และ เป็นสถานที่ฝึกทักษะ

ประสบการณ์ให้กบันักเรียน 

5. จัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์การเทยีบโอนเวลาการฝึกทกัษะประสบการณ์ และผลประเมินผล

การเรียนรู้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการคิดหน่วยกิต และจัดท าข้อตกลงกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดประเมินออกใบรับรองการประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพให้กับนักเรียน และท าบันทกึความร่ว

มือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคนิกในพ้ืนที่ จัดการเรียนแบบเกบ็สะสมหน่วยกิตรายวิชาเตรียม

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

6. จัดตารางสอนโดยน าคาบเวลาของทุกตัวช้ีวัดมาค านวณต่อสัปดาห์แล้วจัดตารางคาบบูรณา

การที่มีระยะเวลาต่อเน่ืองกันตลอดทั้งวัน หรือคร่ึงวัน และก าหนดคาบเวลาไว้อย่างน้อย 1 คาบ ไว้ส าหรับ

ครูผู้สอนคาบบูรณาการของระดับช้ันประชุมเตรียมงาน ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน แก้ปัญหาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ส่วนตัวช้ีวัดที่ไม่ได้น ามาบูรณาการ

ให้จัดตารางสอนเป็นคาบเรียนแบบปกติ อาจจัดคู่กับรายวิชาอื่นที่ตกลงสลับกันที่ละสัปดาห์ในกรณีที่คาบ

เรียนปกติมีเวลาของตัวช้ีวัดที่ไม่ได้น ามาบูรณาการเหลือไม่มาก  

 บทบำทคณะครูผูส้อนหน่วยเรียนรูบู้รณำกำรระดบัชั้น  

1. คณะครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ันร่วมกนัส ารวจ ศึกษา รวบรวมความรู้ในท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อภิปรายก าหนดช่ือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นประเดน็ส าคัญน าไปจัดท าช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน และ

ก าหนดสถานที่ต้ังใช้เป็นแหล่งจัดประสบการณ์ให้กบันักเรียนทลีะภาคเรียน 

2. คณะครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ันจัดท าแผนผังการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ในหน่วยบูรณา

การระดับช้ัน (Mind Mapping) 

3. ครูผู้สอนรายวิชาวิเคราะห์สาระเน้ือหาและตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาน าไปบูรณาการวัด   หัว

เร่ืองย่อยๆ ของแต่ละหน่วยบูรณาการย่อย 

4. ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ และรายวิชาเพิมเติมสาขาวิชาชีพน าผลการเรียนรู้ และ

สาระเน้ือหาภาคทฤษฎี ไปบูรณาการวัดหัวเร่ืองย่อยๆ ของแต่ละหน่วยบูรณาการย่อย และน าผลการเรียนรู้

และคาบเวลาภาคปฏบัิติ จัดท าหน่วยเรียนรู้การฝึกทกัษะประสบการณ์ที่โรงเรียนในห้องปฏบัิติการ หรือโรง

ฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ หรือกลุ่มอาชีพอสิระ 

5. คณะครูผู้สอนในหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อยจัดท าแผนการเรียนรู้ ก าหนดจ านวนคาบเวลา 

กิจกรรมตามสาระเน้ือหาตามกระบวนการ 5 Steps และระดับขั้นพฤติกรรมของประภทตัวช้ีวัดในแต่ละหัว

เร่ืองย่อยๆ  
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 กำรจดัเตรียมขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรตำมบทบำททีเ่กีย่วขอ้ง 

การจัดท าแหล่งจัดประสบการณ์ และหน่วยเรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ภำคเรียนที ่ คณะผูส้อน 

1.                                                  2. 

3.                                                  4. 

5.                                                  6. 

7.                                                  8. 

ช่ือแหล่งจัดประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ช่ือหน่วยบูรณาการระดับช่ีน 

ช่ือเรื่อง 

ช่ือหัวเร่ือง 

จ านวนคาบ รหัสวิชา/ช่ือวิชาที่มาบูรณาการ 

ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวช้ีวัด 

คะแนน

ตัวช้ีวัด 

สาระเนื้อหา 

1. เรื่อง 

1.1 หัวเร่ือง 

 

 1. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

2. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

3. วิชา 

    ระดับขั้นพฤตกิรรมตัวช้ีวัด 

  

1. เรื่อง 

1.2 หัวเร่ือง 

 

 1. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

2. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

3. วิชา 

    ระดับขั้นพฤตกิรรมตัวช้ีวั 

  

2. เรื่อง 

2.1 หัวเร่ือง 

 

 1. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

2. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

3. วิชา 

    ระดับขั้นพฤตกิรรมตัวช้ีวั 

  

2. เรื่อง 

2.2 หัวเร่ือง 

 

 1. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

2. วิชา 

    ระดับขั้นพฤติกรรมตัวช้ีวดั 

3. วิชา 

    ระดับขั้นพฤตกิรรมตัวช้ีวั 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

การวิเคราะห์สดัส่วนเวลา คะแนน ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 

 

ภาคเรียนที่ รหัส/รายวิชา หน่วยกิต 

คะแนนเกบ็:คะแนนสอบ 

 

คะแนนกลางภาค:ปลายภาค 

 

คาบต่อภาคเรียน 

 

ตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวชิา ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะกระบวนการ ด้านทศันคติและบุคลิกภาพ 

ด้านความรู้  คาบ คะแนน ด้านทกัษะ คาบ คะแนน ด้านทศันคติ คาบ คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ใช้บูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช้บูรณาการ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

การก าหนดคาบเวลาตามกจิกรรมของกระบวนการเรียนรู้ ในหน่วยเรียนรู้ บูรณาการ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ภำคเรียนที ่ คณะผูส้อน 

1.                                                  2. 

3.                                                  4. 

5.                                                  6. 

7.                                                  8. 

ช่ือแหล่งจัดประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ช่ือหน่วยบูรณาการระดับช่ีน 

 

กจิกรรมตามกระบวนการ 5 Steps 

จ านวน

คาบ 

ช่ือสมรรถนะ   

ตามหลักสตูร 

ช่ือคุณลักษณะ

ตามหลักสตูร        

ช่ือค่านิยม 12 

ประการ 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรูบู้รณำกำรระดบัชั้น 

 

1. กจิกรรมการฝึกทกัษะการสงัเกต 

1.1 สบืค้น อภปิราย สรปุความรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ทกัษะการสงัเกต 

1.2 ฝึกการใช้ทกัษะการสงัเกตตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาระที่ 8       

จากการก าหนดสถานการณ์จ าลอง 

1.3 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล คุณภาพค าถาม และคุณภาพสมมติฐานค าตอบ 

   

 

 

 

2. กจิกรรมการฝึกการสร้างพัฒนาการทางคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ 

1.1 สบืค้น อภปิราย สรปุความรู้ตามเกณฑท์างสงัคม และศีลธรรม ตามเหตุการ  

ที่เดินทางไปแหล่งจัดประสบการณ์ 

1.2 ฝึกสถานการจ าลองการสร้างพัฒนาการทางคุณลักษณะและค่านิยม 12 

ประการ 

   

 

 

 

3. กจิกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

3.1 สงัเกตเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตั้งค าถามอยากรู้  และคาดเดา

ค าตอบ 

3.2 รายงานข้อมูล ค าถามอยากรู้  การคาดเดาค าตอบ 

   

 

 

 

4. กจิกรรมการอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้อมูลและความรู้ 

4.1 น าเสนอประสบการณ์ข้อมูล อภปิรายแลกเปล่ียนประเดน็ค าถาม และการคาด

เดาค าตอบ สรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตัวแทนของกลุ่ม 

4.2 สรปุผลการอภปิลายกลุ่ม จากการน าเสนอค าถามอยากรู้  และคาดเดาค าตอบ

จัดท ารายงาน 

   

 

 

 

5. กจิกรรมการอภปิรายบอกความสมัพันธเ์กี่ยวข้องระหว่างกระทู้ตัวแทนสาระส าคัญ

รายวิชากบัค าถามอยากรู้ 

5.1 อภปิรายกลุ่มย่อยน าค าถามอยากรู้ไปอภปิรายแสดงความเกี่ยวข้องเช่ือมโยง

กบักระทู้ 

5.2 น าเสนอ และสรปุโดยครปูระจ าวิชา แจ้งระดับขั้นพฤติกรรมตามประเภทของ

มาตรฐานตัวช้ีวัด พร้อมแนะน าบรรณานุกรมใช้สบืค้น 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

 

 

กจิกรรมตามกระบวนการ 5 Steps 

จ านวน

คาบ 

ช่ือสมรรถนะ   

ตามหลักสตูร 

ช่ือคุณลักษณะตาม

หลักสตูร         

ช่ือค่านิยม 12 

ประการ 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรูบู้รณำกำรย่อย 1 

6. กจิกรรมวางแผนปฏทินิการสบืค้นความรู้ 

6.1 ก าหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา และกลุ่มค าถามและ   

คาดเดาค าตอบ วางแผนการสบืค้น รวบรวมความรู้  จัดท า Mind Map การ

ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

6.2 ปฏบิัติการสบืค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบที่

คาดเดา และก าหนดวิธกีารรายงานความรู้  ในรปู Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ 

   

 

 

 

7. กจิกรรมน าเสนอผลความรู้ที่อ้างองิความรู้สากล 

7.1 แลกเปล่ียนความรู้  อภปิรายกลุ่มใช้ทกัษะการแก้ปัญหา ให้เหตุผลสนับสนุน 

โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา สรปุความรู้  น าเสนอ 

7.2 น าเสนอความรู้ที่อ้างองิจากความรู้สากล และครผูู้สอนแต่ละรายวิชาสรุปให้

ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวช้ีวดัการเรียนรู้  

7.3 สร้างแผนผงัความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระส าคัญ ค าถาม คาดเดาค าตอบ 

บรรณานุกรมใช้สบืค้น ค าตอบ และความรู้ที่ได้เพ่ิมมา 

   

 

 

 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรูบู้รณำกำรย่อย 2 

6. กจิกรรมวางแผนปฏทินิการสบืค้นความรู้ 

6.1 ก าหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา และกลุ่มค าถามและ   

คาดเดาค าตอบ วางแผนการสบืค้น รวบรวมความรู้  จัดท า Mind Map การ

ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

6.2 ปฏบิัติการสบืค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบที่

คาดเดา และก าหนดวิธกีารรายงานความรู้  ในรปู Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ 

   

 

 

 

7. กจิกรรมน าเสนอผลความรู้ที่อ้างองิความรู้สากล 

7.1 แลกเปล่ียนความรู้  อภปิรายกลุ่มใช้ทกัษะการแก้ปัญหา ให้เหตุผลสนับสนุน 

โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา สรปุความรู้  น าเสนอ 

7.2 น าเสนอความรู้ที่อ้างองิจากความรู้สากล และครผูู้สอนแต่ละรายวิชาสรุปให้

ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวช้ีวดัการเรียนรู้  

7.3 สร้างแผนผงัความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระส าคัญ ค าถาม คาดเดาค าตอบ 

บรรณานุกรมใช้สบืค้น ค าตอบ และความรู้ที่ได้เพ่ิมมา 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

 

 

กจิกรรมตามกระบวนการ 5 Steps 

จ านวน

คาบ 

ช่ือสมรรถนะ   

ตามหลักสตูร 

ช่ือคุณลักษณะตาม

หลักสตูร         

ช่ือค่านิยม 12 

ประการ 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรูบู้รณำกำรย่อย 3 

6. กจิกรรมวางแผนปฏทินิการสบืค้นความรู้ 

6.1 ก าหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา และกลุ่มค าถามและ   

คาดเดาค าตอบ วางแผนการสบืค้น รวบรวมความรู้  จัดท า Mind Map การ

ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

6.2 ปฏบิัติการสบืค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบที่

คาดเดา และก าหนดวิธกีารรายงานความรู้  ในรปู Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ 

   

 

 

 

7. กจิกรรมน าเสนอผลความรู้ที่อ้างองิความรู้สากล 

7.1 แลกเปล่ียนความรู้  อภปิรายกลุ่มใช้ทกัษะการแก้ปัญหา ให้เหตุผลสนับสนุน 

โต้แย้งค าตอบที่คาดเดา สรปุความรู้  น าเสนอ 

7.2 น าเสนอความรู้ที่อ้างองิจากความรู้สากล และครผูู้สอนแต่ละรายวิชาสรุปให้

ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวช้ีวดัการเรียนรู้  

7.3 สร้างแผนผงัความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระส าคัญ ค าถาม คาดเดาค าตอบ 

บรรณานุกรมใช้สบืค้น ค าตอบ และความรู้ที่ได้เพ่ิมมา 

   

 

 

 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรูบู้รณำระดบัชั้น 

 

8. กจิกรรมการตั้งประเดน็สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิต 

8.1 ส ารวจสร้างแรงบันดาลใจก าหนดประเดน็สนใจ 

8.2 น าเสนอประเดน็สนใจ เลือกกลุ่มสนใจ 

   

 

 

 

9. กจิกรรมการรวบรวมทฤษฎีความรู้ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา

นวัตกรรม 

9.1 สบืค้น รวบรวมความรู้  สร้างแผนผงัความเช่ือมโยงของประเดน็สนใจ ทฤษฎี

ความรู้หลักที่สนันสนุนประเดน็สนใจ ทฤษฏคีวามรู้รองที่สนับสนุนทฤษฏี

ความรู้หลัก และทฤษฎความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  

9.2 ตั้งสมมติฐาน ตั้งช่ือเรื่อง ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติ ก าหนด

วัสดุ สถานที่ จัดท าโครงร่าง Project Based 

   

 

 

 

10. กจิกรรมการปฏบิัติปรับปรงุตามกระบวนการและขั้นตอน 

10.1 ปฏบิัติปรับปรงุตามกระบวนการและขั้นตอน และบันทกึผลการปฏบิัติ 

   

 

11. กจิกรรมการสรปุผล สื่อสารน าเสนอ และเผยแพร่ 

11.1 สรปุผล เขียนรายงาน  

11.3 สื่อสารน าเสนอ เผยแพร่แสดงผลงานตามสาขาความสนใจ 

11.2 รวมกลุ่มสนใจสร้างทมีงานจ าลองการเป็นผู้ประกอบการ (บริษัทจ ากดั)       

สู่วิชาชุมนุม 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

การจัดตารางรางสอนคาบเรียนปกติและคาบบูรณาการ 

ตารางสอนระดับมัธยศกึษาปีที่         ห้อง 

คาบ      

วัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

จันทร ์         

องัคาร จัดคาบเวลา ตาม กจิกรรม ของ กระบวนการ เรียนรู้ใน 5 Step  

พุธ         

พฤหัสบดี        ประชุมคร ู

ศกุร์         
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

โมดูล 3 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูบู้รณำกำร 

 วตัถุประสงคก์ำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูบู้รณำกำร 

1. เพ่ือออกแบบใบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps น าไปสู่การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 

2. เพ่ือรวบรวมสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เหตุการณ์หรือ

พฤติกรรมที่นักเรียนจะแสดงคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสตูร พร้อมบรรณานุกรม  

 

หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 หลักสตูรก าหนดให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทกัษะการสงัเกตุในสารที่ 8 และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทกัษะการแก้ปัญหาให้เหตุผลปรากฎการณ์ที่เกดิข้ึนในสารัที่ 6 เป็นพ้ืนฐานการ

เรียนรู้ ในวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการจึงควรมีการฝึกทกัษะ

การสงัเกตุเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เกดิข้อสงสัยตั้งค าถามอยากรู้พร้อมคาดเดา

ค าตอบ การฝึกทกัษะทางสงัคมที่แสวงหาสบืค้นความรู้ตามเกณฑท์างสงัคม และทางศีลธรรม น าไปใช้เป็น

หลักยึดเร่ืองจริยธรรม หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะตามหลักสตูร และ

ค่านิยม 12 ประการ ก่อนกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ บูรณาการ 

 Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps เป็นการเปล่ียนบทบาทครูจาก Teacher-

centered มาเป็น Student-centered โดยแสดงบทบาทเป็น Facilitator หรือผู้อ านวยความสะดวกให้นักเรียน

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปล่ียนการสอนแบบบรรยายเน้ือหาสาระจากหนังสือ มาเป็นการออกแบบ

กจิกรรมสร้างกระบวนการให้นักเรียนไปสบืค้นรวบรวมความรู้กลับเข้ามาในห้องเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนให้

เหตุผลแสดงความคิดเหน็สรุปเป็นความรู้ในแต่ละเร่ือง 

 การฝึกทักษะการสังเกตุ ฝึกทักษะการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ซ่ึงทุกรายวิชาต้องสร้าง

กระบวนการฝึก และเช่นเดียวกันที่ทุกรายวิชากมี็เน้ือหาสาระที่ซ า้ซ้อนกัน นักเรียนและครูกต้็องท ากิจกรรม

การเรียนรู้ที่ซ ้ากัน ดังน้ันการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary:ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก ออกแบบจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ บูรณาการของแต่ละหน่วยเรียนรู้ บูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps เป็นการสร้างโอกาสที่จะประยุกต์

ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเน้ือหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-

based) พร้อมกับสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้

แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning 

Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  Project-Based Learning: PBL 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 บทบำทสถำนศึกษำ 

1. จัดเตรียมหนังสือที่คณะครูระบุบรรณานุกรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้า

ห้องสมุด และเตรียมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ตลอดจนระบบเครือข่ายอินทร่าเนต็ส าหรับคณะครูที่ต้องการระบุ

บรรณานุกรมแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเกบ็ใบความรู้ในแบบ Offline และเตรียมระบบอินเทอร์เนต็ส ารับคณะ

ครูที่ต้องการเช่ือมต่อบรรณานุกรมออกเครือข่าอนิเทอร์เนต็ 

2. จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุดส าหรับสืบค้นหนังสือ และเอกสาร จัดเตรียมห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ และมุมพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนส าหรับการสืบค้นความรู้แบบ Online และแบบ Offline 

จัดเตรียมห้องเรียนรวมหรือห้องเรียนบูรณาการ ส าหรับจัดกจิกรรมการเรียนรู้ บูรณาการระดับช้ัน 

3. แต่งตั้ หัวหน้ากลุ่มสาระวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูในแต่ละ

ระดับช้ันมีความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง ส าหรับรองรับการจัดกิจกรรมตาม

แผนการเรียนรู้ ในแต่ละกระบวนการของ 5 Steps 

4. จัดเตรียมบริเวณ และสถานที่ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ ได้แก่แหล่ง

เรียนรู้สาธิตจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน พ้ืนที่จ าลองการปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกปฏิบัติการ       

ใช้ทดลองถอดประสบการณ์ และพัฒนาผลงานเชิงการคิดค้น 

5. จัดเตรียมสถานที่และพ้ืนที่จ าลองการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนวิชาชุมชุม และกิจกรรมชมรมตามความสนใจ ใช้รองรับสภานักเรียนที่จะต้องบริหารจ าลอง

กระบวนการของการบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนต าบล เช่าพ้ืนที่หรือห้องจัดกจิกรรมบริษัทจ าลองเรียนรู้การ

เป็นผู้ประกอบการของทุกชุมนุม บริการห้องประชุมขับเคล่ือนการประกอบการ มีพ้ืนที่หน้าห้องกิจกรรมไว้

ท ากลยุทธ์การโฆษณาและจ าหน่ายผลผลิตและสินค้าที่ได้จากการผลิตของการประกอบการบริษัทจ ากัด มี

ลานพ้ืนที่กลางไว้จัดกจิกรรมมหกรรมผลงานนักเรียน จัดจ าหน่าย และแสดงนิทรรศการได้เป็นระยะๆ และมี

การรายงานผลประกอบการเพ่ือแสดงการหมุนเวียนและสภาพคล่องในการประกอบการ 

 

 บทบำทคณะครูผูส้อนในระดบัชั้น 

1. ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 steps และปรับปรุง 

แก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 คาบ 

2. ครูที่น าตัวช้ีวัด มาตรฐานรายวิชาไปวัดหัวเร่ืองย่อยเดียวกันจะต้องร่วมกันจัดเตรียม

บรรณานุกรม และสาระเน้ือหาตามระดับขั้นพฤติกรรมของตัวช้ีวัด มาตรฐานรายวิชา และผลการเรียนรู้  เพ่ือ

ใช้ประกอบการออกแบบกจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ออกแบบกิจกรรมการฝึกกระบวนการสังเกตให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ และน าไปสู่การต้ังค าถามที่ดี และมีการคาดเดาค าตอบ และก าหนดวิธี

รายงานข้อมูล ค าถาม และการคาดเดาค าตอบ โดยการรายงานควรมีหลักฐานอ้างองิประกอบ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

4.  ออกแบบกิจกรรมการฝึกกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการ โดย

วิเคราะห์ลักษณะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ที่จะท าการส ารวจจริง มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ที่พึงปฏิบัติ 

และพึงระมัดระวังเร่ืองใดตามเกณฑ์ทางสังคม หรือทางศีลธรรม เพ่ือน าไปก าหนดแหล่งสืบค้นความรู้หรือ

บรรณานุกรม และก าหนดชนิดของคุณลักษณะ ค่านิยม 12 ประการ ให้นักเรียนยึดถือเป็นหลักปฏบัิติ และ

ก าหนดวิธกีารรายงานความรู้ที่ใช้ยึดถือตามเณฑท์างสงัคม หรือเกณฑท์างศีลธรรม รายงานพฤติกรรม ความ

คิดเหน็ต่อต่อการท ากจิกรรมในแต่ละเหตุการณ์   

 5.  ออกแบบกิจกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน โดย

ใช้ทักษะการสังเกต เกบ็ข้อมูล ตั้งค าถามอยากรู้คาดเดาค าตอบ และใช้ความรู้ที่ได้สืบค้น ยึดถือข้อปฏิบัติ

และระมัดระวังตามเกณฑ์ทางสังคม หรือทางศีลธรรมน าไปใช้สร้างพัฒนาการด้านคุณลักษณะ และค่านิยม

จาก และก าหนดวิธีรายงานผลการใช้ทกัษะการสังเกต ทักษะทางสังคม เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พร้อมค าถามอยากรู้ การคาดเดาค าตอบ ตลอดจนรายงานพฤติกรรม ความคิดเหน็ต่อต่อการท ากิจกรรมใน

แต่ละเหตุการณ์ โดยมีหลักฐานอ้างองิการออกไปส ารวจ 

6. ออกแบบกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มในการแลกเปล่ียนค าถามและการคาดเดาค าตอบที่

รวบรวมจากการส ารวจมาได้ โดยจัดกลุ่มประมาณ 4 – 6  คน มีการน าเสนอและสรุปผล ค าถาม และคาด

เดาค าตอบในภาพรวมของทุกกลุ่ม  

7. ออกแบบกิจกรรมการอภิปรายกระทู้ที่เป็นสาระส าคัญ มาตรฐานรายวิชากับความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับค าถามอยากรู้ มีการน าเสนอและสรุปความเช่ือมโยงโดยครูผู้สอนรายวิชา แจ้งสาระที่จะวัด

ความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะ พร้อมแจ้งบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง 

8. ออกแบบกิจกรรมการตรวจสอบการเรียนรู้ โดยการเขียน Mind map ความเช่ือมโยงของ

สาระส าคัญ ค าถาม การคาดเดาค าตอบ และบรรณานุกรมที่จะให้สบืค้น 

9. ออกแบบกิจกรรมการวางแผนการสืบค้นความรู้สากลมาสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบที่

คาดเดาไว้ โดยใช้บรรณานุกรมเป็นตัวช่วยพ้ืนฐาน น าความรู้ที่ได้มาอภิปรายกลุ่ม 4 – 6 คน เพ่ือหาข้อสรุป

ร่วมกนัน าไปเสนอเพ่ือสรุปเป็นภาพรวมทุกกลุ่ม เขียน Mind map ค าตอบ เป็นการตรวจกระบวนการเรียนรู้

ของนักเรียนรายบุคคล 

10. ประชุมแก้ปัญหานักเรียนที่มี Mind Map ค าตอบยังไม่ได้ขั้นต ่าเท่ากับมาตรฐานตัวช้ีวัด

รายวิชา ให้มีการออกแบบกจิกรรมเพ่ิมเติมซ่อมเสริมความรู้ 

 

 บทบำทนกัเรียนในระดบัชั้น 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสังเกต เพ่ือฝึกการส ารวจหาข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณน าไปสู่การต้ังค าถามที่ดีและมีการคาดเดาค าตอบ และรายงานผลการฝึกการสังเกตพร้อมหลักฐาน

อ้างองิ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏบัิติการพัฒนาคุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการให้นักเรียนยึดถือ

เป็นหลักปฏบัิติ  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้สืบค้นความรู้ตามบรรณานุกรม และรายงานผลความรู้ตามเกณฑ์ทาง

สงัคม และเกณฑท์างศีลธรรม พร้อมรายงานความเหน็ต่อกจิกรรมการท างาน 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นหน่วยเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้

ทักษะการสังเกต เกบ็ข้อมูล ต้ังค าถามอยากรู้คาดเดาค าตอบจากที่ได้สืบค้น โดยยึดถือข้อปฏิบัติและ

ระมัดระวัง  

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏบัิติการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียนค าถามและการคาดเดาค าตอบที่

รวบรวมจากการส ารวจ มีการน าเสนอและสรุปผลในภาพรวมของทุกกลุ่ม 

5. นักเรียนในกลุ่มปฏิบัติการอภิปรายกระทู้ที่เป็นสาระส าคัญ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค าถาม

อยากรู้  มีการน าเสนอและสรุปความเช่ือมโยงกบัรายวิชา  

6. นักเรียนในกลุ่มปฏบัิติการตรวจสอบการเรียนรู้ ความเช่ือมโยงของสาระส าคัญ จากค าถาม

และการคาดเดาค าตอบ และบรรณานุกรมที่สบืค้นของนักเรียนรายบุคคล 

7. นักเรียนในกลุ่มปฏิบัติการวางแผนการสืบค้นความรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการเป็นที่

ยอมรับสากลมาสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบที่คาดเดาไว้ โดยใช้บรรณานุกรม  และหาข้อสรุปร่วมกันเป็น

ภาพรวมของกลุ่ม เขียน Mind map เป็นการตรวจกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 

 

 กำรจดัเตรียมขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรตำมบทบำททีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวทำงกำรออกแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรูต้ำมกระบวนกำร 5 Steps 

1. แนวทางออกแบบกจิกรรมการฝึกทกัษะการสงัเกต  

1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การฝึกทกัษะการสังเกตุ เพ่ือให้นักเรียนฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 

5 เกบ็ข้อมูลที่มีรายละเอียดที่จะน าไปสู่การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้ และเกิด

ประเด็นค าถามที่สนใจพร้อมการคาดเดาค าตอบได้ ซ่ึงค าถามที่สนใจ และค าตอบที่คาดเดาน้ันจะเป็น

ประเดน็ให้คณะครูผู้สอนได้ฝึกการต้ังค าถามที่ดี ต้องเป็นค าถามท าไมเกิดปรากฎการณ์ มีอะไรเป็นสาเหตุ 

และสาเหตุที่มาท าให้เกิดปรากฎการได้อย่างไร ส่วนค าตอบที่คาดเดา ต้องมีความเป็นไปได้บนพ้ืนฐาน

เหตุผลประสบการณ์เดิมของนักเรียน 

1.2 ออกแบบและแจ้งให้ท ากจิกรรมการสบืค้นสร้างความรู้ เร่ืองกระบวนการสงัเกต ผ่าน

บรรณานุกรมที่คณะครูได้เลือกจากแหล่งความรู้ และเลือกกิจกรรมสร้างวิธีการให้นักเรียนรายงานสรุปหรือ

แสดงองค์ความรู้ 

1.3 ก าหนดสถานที่ หรือสถานการณ์ หรือสิ่งของ ภาพถ่าย คริปวีดีโอ ให้นักเรียนทดลอง

ท ากิจกรรมการสังเกต แจ้งให้ใช้ความรู้กระบวนการสงัเกตที่ได้ศึกษามา สังเกตเกบ็ข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล 

ออกแบบน าเสนอข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พร้อมค้นหาประเดน็ค าถามสนใจ และการคาดเดา

ค าตอบ  
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

1.4 ออกแบบและแจ้งการจัดกิจกรรมคัดเลือกข้อมูลที่ดี ค าถามที่ดี และการคาดเดา

ค าตอบที่ดี และช้ีประเดน็ให้แก้ไขข้อมูล ค าถาม การคาดเดาค าตอบให้ได้ตามคุณลักษณะที่ดี 

1.5 ก าหนดและแจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

2. แนวทางออกแบบกจิกรรมการฝึกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ 

2.1 แจ้งวัตถุประสงค์การฝึกกิจกรรมการฝึกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม 12 

ประการ เพ่ือให้นักเรียนสร้างหลักยึดความรู้ตามเกณฑ์ทางสังคม และทางศีลธรรม น าไปใช้เร่ืองจริยธรรม

การแสดงออกด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมดีงามตามเหตุการของสถานที่ต่างๆ  

2.2 ก าหนดเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการที่ให้นักเรียนลงไปส ารวจแหล่งเรียนรู้จริง 

เพ่ือออกแบบและแจ้งให้ท ากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ใช้เป็นหลักยึด ตามหลักเกณฑ์ด้านสังคม หรือ

หลักเกณฑด้์านศีลธรรม ที่สอดคล้องกบัเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านการแจ้งบรรณานุกรมที่คณะครูผู้สอนเลือกจาก

แหล่งความรู้ และเลือกกิจกรรมสร้างวิธกีารให้นักเรียนรายงานสรุปหรือแสดงหลักยึดน าไปใช้ในการลงพ้ืนที่

ไปส ารวจจริง 

2.3 ออกแบบและแจ้งให้นักเรียนทดลองฝึกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม 12 

ประการ โดยนักเรียนออกแบบการแสดงเหตุการสมมติที่น าหลักยึดตามหลักเกณฑ์ด้านสังคม หรือ

หลักเกณฑด้์านศีลธรรมน าไปใช้ หรือเรียบเรียงเป็นบทละครเขียนเป็นรายงานส่ง 

2.4 ก าหนดและแจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

3. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ระดับช้ัน 

3.1 แจ้งวัตถุประสงค์การส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน 

เพ่ือให้นักเรียนลงพ้ืนที่จริงปฏบัิติการส ารวจข้อมูล โดยใช้ทกัษะการสังเกต เกบ็ข้อมูล ต้ังค าถามอยากรู้คาด

เดาค าตอบ และใช้หลักยึดความรู้ ตามหลักเกณฑ์ด้านสังคม หรือหลักเกณฑ์ด้านศีลธรรม น าไปใช้สร้าง

พัฒนาการด้านคุณลักษณะ และค่านิยม โดยมีการรายงานผลการใช้ทกัษะการสังเกต ทกัษะทางสังคม เป็น

ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ พร้อมค าถามอยากรู้ การคาดเดาค าตอบ ตลอดจนรายงานพฤติกรรม ความ

คิดเหน็ต่อต่อการท ากจิกรรมในแต่ละเหตุการณ์ โดยมีหลักฐานอ้างองิการออกไปส ารวจ 

3.2 แจ้งค าช้ีแจงวิธีการไปส ารวจแหล่งเรียนรู้นักเรียนจะไปโดยวิธีใด เมื่อไร ไปสังเกต

เกบ็ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้าง และต้องใช้หลักเกณฑ์ความรู้เร่ืองกระบวนการสังเกตเกบ็ข้อมูลแต่ละ

แหล่งเรียนรู้ บันทกึและมีการอ้างอิงด้วยวิธอีะไรได้บ้าง ต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยการเกบ็และบันทกึข้อมูลอะไร

ไป การไปต้องพบกับเหตุการณ์แบบไหนบ้างต้องน าหลักความรู้ตามเกณฑ์ด้านสังคม และเกณฑ์ด้าน

ศีลธรรม ไปปฏบัิติแสดงออกได้อย่างเหมาะสมอย่างไร ซ่ึงต้องบันทึกผลความรู้สึกการแสดงออกต่อแต่ละ

เหตุการณ์ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

3.3 แจ้งวิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการสังเกต ให้รายงานโดยวิธีใด รูปแบบ

รายงานจ าแนกเป็นที่ละแหล่งเรียนรู้ สังเกตได้ข้อมูลกี่ประเดน็ข้อมูล แต่ละข้อมูลจ าแนกเป็นเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณอะไรบ้าง และแต่ละประเดน็ข้อมูลมีค าถามสงสยัอยากรู้พร้อมคาดเดาค าตอบอะไรบ้าง 

3.4 ก าหนดและแจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

4. แนวทางการออกแบบกจิกรรมการอภิปรายกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การสงัเกต 

4.1 แจ้งวัตถุประสงค์การอภิปรายกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การสังเกต เพ่ือให้

นักเรียนน าประสบการณ์จริงจากการสังเกตแหล่งเรียนรู้มาเข้ากลุ่ม 4-6 คน แสดงทกัษะการท างานเป็นทมี 

ตามบทบาทผู้น าที่แสดงบทบาทชักจูงการท างานไปสู่เป้าหมายความส าเร็จแบบประชาธิปไตย และสรุป

ประเดน็จากข้อเสนอของสมาชิกกลุ่มที่ใช้เหตุผลสนับสนุนที่มีการอ้างองิจากแหล่งอ้างองิที่เช่ือถือได้ บทบาท

ของทีมงานที่แสดงบทบาทน าเสนอข้อมูล ความคิดเห็นที่เป็นข้อเทจ็จริง และมีการอ้างอิงที่เช่ือถือได้ ใน

ขณะเดียวกันต้องมีบทบาทเป็นผู้รับฟังกค็วรแสดงบทบาทเคารพสิทธิของผู้น าเสนอจนจบอย่างตั้งใจ และ

แสดงความคิดเหน็แบบสนับสนุน หรือโต้แย้งด้วยข้อเทจ็จริงที่มีแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ 

4.2 ออกแบบและแจ้งลักษณะและวิธีการจัดกลุ่มๆ ละ 4-6 คน ท าใบให้ความรู้บทบาท

ของสมาชิกกลุ่ม ให้ศึกษาท าความเข้าใจและแสดงบทบาทพร้อมมีการบันทึกรายงานความรู้สึกและความ

คิดเหน็ต่อพฤติกรรมในเชิงพัฒนาของตนและของเพ่ือนตามแบบแสดงพัฒนาการท างานกลุ่ม 

4.3 ออกแบบและแจ้งประเดน็หัวข้อเร่ืองกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน

เร่ืองการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ละแห่ง ว่าพบข้อมูลอะไรบ้าง น าเสนอข้อมูลเป็นแบบเชิงคุณภาพ และ

เชิงปริมาณ เกิดค าถามท าไมจึงเกิดปรากฏการณ์ที่พบน้ัน มีจ านวนกี่ประเดน็ข้อมูลซ่ึงถือเป็นค าถามอยากรู้

ของนักเรียน ในแต่ละประเดน็ข้อมูลมีประเดน็ข้อสงสยัอะไรเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุซ่ึงถือเป็นค าถามอยากรู้

ที่มาขององค์ประกอบของประเดน็ข้อมูล และที่มาของสาเหตุหรือต้นเหตุมีความเกี่ยวข้องสัมพันธก์นัอย่างไร

ซ่ึงถือเป็นค าถามอยากรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการเกิดปรากฎการณ์ แจ้งให้มีการจัดระเบียบประเดน็

ค าถามอยากรู้ และจัดท าค าถามตัวแทนพร้อมค าตอบที่คาดเดาที่ช่วยกันสรุป จัดตัวแทนมาน าเสนอให้ทุก

คน ทุกกลุ่มรับรู้ เพ่ือน าไปใช้เป็นค าถามตัวแทนของทุกคน 

4.4 แจ้งวิธกีาร จัดเกบ็ค าถามอยากรู้ ค าตอบที่คาดเดา ที่ได้จากการน าเสนอของทุกกลุ่ม 

และที่คณะครูร่มน าเสนอเพ่ิมเข้าไป และก าหนดและแจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

 

5. แนวทางการออกแบบกจิกรรมการอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกบัสาระส าคัญรายวิชา 

5.1 แจ้งวัตถุประสงค์การอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกับสาระส าคัญรายวิชา เพ่ือให้นักเรียน

น าค าถามอยากรู้และการคาดเดาค าตอบมาวิเคราะห์หาเหตุผลที่เป็นการสนับสนุนประเดน็ข้อกระทู้ที่เป็น

สาระส าคัญของมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่จะท าให้นักเรียนเหน็

สิ่งที่อยากรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบัสาระเน้ือหาของแต่ละวิชา 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5.2 ออกแบบและช้ีแจงลักษณะและวิธีการจัดกลุ่มๆ ละ 4-6 คน ใช้ใบให้ความรู้บทบาท

ของสมาชิกกลุ่ม ให้ศึกษาท าความเข้าใจและแสดงบทบาทพร้อมมีการบันทึกรายงานความรู้สึกและความ

คิดเหน็ต่อพฤติกรรมในเชิงพัฒนาของตนและของเพ่ือนตามแบบแสดงพัฒนาการท างานกลุ่ม 

5.3 ออกแบบและแจ้งประเดน็หัวข้อเร่ืองกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน  

พ้ืนฐานความรู้ที่ใช้แสดงเหตุผลที่มีความเป็นไปได้เลือกสนับสนุนประเดน็ข้อกระทู้ที่มีความเกี่ยวข้องกนั จัด

ตัวแทนมาน าเสนอให้ทุกคน ทุกกลุ่มรับรู้ 

5.4 แจ้งกิจกรรมความสัมพันธ์เช่ือมโยงของค าถามอยากรู้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยครู 

แต่ละรายวิชาจะออกมาสรุปชุดค าถามและค าตอบคาดที่เดา ว่าเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้

ของรายวิชา และครูรายวิชาจะแจ้งระดับข้ันของพฤติกรรมที่ใช้วัดในสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาความรู้ที่สากล

ยอมรับมาสนับสนุน โดยครูรายวิชาจะแจ้งบรรณานุกรมบางส่วนเป็นเบ้ืองต้นกับนักเรียน และให้นักเรียน

รายบุคคลจัดท า Mind Map ไว้ใช้ส าหรับการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ จากช่ือรายวิชา สาระส าคัญ

รายวิชา ค าถามอยากรู้ ที่เกี่ยวข้องพร้อมการคาดเดาค าตอบ และบรรณานุกรมที่ใช้สบืค้นความรู้ 

5.5 แจ้งกิจกรรมให้นักเรียนรายงานผล Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และรายงานความรู้สึกต่อการแสดงออกของพฤติกรรมกลุ่มของตน และเพ่ือนตามเกณฑ์กระบวนการกลุ่ม 

และก าหนดและแจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

6. แนวทางออกแบบกจิกรรมการวางแผนการสบืค้นความรู้ที่เป็นสากลมายืนยันค าตอบ 

6.1 แจ้งวัตถุประสงค์การวางแผนการสืบค้นความรู้ที่เป็นสากลมายืนยันค าตอบ เพ่ือให้

นักเรียนไม่เช่ือค าบอกเล่าที่ไม่ได้ถูกรองรับสนับสนุนด้วยความรู้ที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล ซ่ึงนักเรียน

ต้องสืบค้น อ่านรวบรวมความรู้ แลกเปล่ียนมุมมองกับแหล่งที่มาของความรู้จากเพ่ือนคนอื่นจนสรุปเป็นที่

ยอมรับร่วมกนัได้ 

6.2 ออกแบบและช้ีแจงการใช้บรรณานุกรมที่ครูรายวิชาแจ้งไว้ในกิจกรรม Mind Map 

การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ น าไปวางแผนจัดกลุ่มประเภทของบรรณานุกรมที่ใช้สืบค้นโดยใช้วิธีการ

อ่านประเภทบรรณานุกรมที่ใช้สบืค้นแบบ Offline และประเภทบรรณานุกรมที่ใช้สบืค้นแบบ Online มาเป็น

ตัวก าหนดสถานที่ใช้สืบค้น ช่วงวันและระยะเวลาที่ใช้สบืค้น เมื่อได้แผนการสืบค้นแล้วแจ้งให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติตามแผนการสืบค้น อ่านหาข้อความรู้ที่หลักสากลยอมรับมาใช้สนับสนุนค าตอบที่คาดเดาไว้ เพ่ือ

ยอมรับค าตอบที่คาดเดาเป็นความรู้ตามหลักสากล และบางข้ัอความรู้ที่เป็นหลักสากลไปโต้แย้งค าตอบที่

คาดเดาไว้ให้น าความรู้ตามหลักสากลมายึดแทนที่ค าตอบที่คาดเดาไว้เดิม ส่วนความรู้อื่นในขณะที่สืบค้น 

อ่านพบให้เกบ็รวบรวมสรุปเป็นความรู้ที่เป็นไปตามหลักสากล เขียนประกอบเป็นข้อค้นพบเพ่ิมเติมลงไปใน 

Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้  

6.3 แจ้งกิจกรรมให้นักเรียนรายงานผล Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ ที่

ค้นพบความรู้ตามหลักสากลใช้น ามายืนยันค าตอบที่คาดเดา และรายงานความรู้สึกต่อการแสดงออกของ
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พฤติกรรมกลุ่มของตน และเพ่ือนในการสืบค้น รวบรวมความรู้ตามประเภทของการสบืค้น และก าหนดและ

แจ้งช่วงเวลาการท าแต่ละกจิกรรมให้ชัดเจน 

7. แนวทางออกแบบกจิกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์การสบืค้นความรู้ 

7.1 แจ้งวัตถุประสงค์การแลกเปล่ียนประสบการณ์การสืบค้นความรู้ เพ่ือน าความรู้ที่เป็น

ความรู้ยอมรับเป็นสากลของแต่ละคนมาแลกเปล่ียนมุมมองการให้เหตุผลการสนับสนุน หรือโต้แย้งค าตอบ

ที่คาดเดาไว้ ในการน าไปสรุปเป็นค าตอบที่ดีน่าเช่ือถือที่สดุ  

7.2 ออกแบบและช้ีแจงวิธีการจับกลุ่ม 4-6 คน น าเสนอความรู้สากลใช้เป็นเหตุผลการ

สนับสนุนยืนยันค าตอบที่คาดเดา หรือใช้เป็นเหตุผลที่น ามาแทนค าตอบที่คาดเดาไว้ในกรณีค าตอบที่คาด

เดามีเหตุผลไม่เป็นไปตามความรู้สากล และน าเสนอความรู้ที่น่าสนใจที่อ่านพบเพ่ิมเติม และช้ีแจงให้หา

ข้อสรุปค าตอบที่น่าเช่ือถือและดีที่สุด น าไปเสนอให้ทุกกลุ่มน าไปเปล่ียบเทยีบกับข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม โดย

ที่ครูแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้สรุปทฤษฎีความรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา และเพ่ิมเติม

ประเดน็ที่ตกหล่นอกีทหีน่ึง 

7.3 ช้ีแจงการรายงานผลการเรียนรู้โดยการจัดท า Mind Map การตรวจสอบกระบวนการ

เรียนรู้จนได้ค าตอบที่เป็นความรู้สากลของแต่ละวิชา ซ่ึงครูแต่ละวิชาสามารถน าไปตรวจพัฒนาการด้าน

ความรู้ และคุณลักษณะ ตลอดจนทักษะการท างานกลุ่มจัดเกบ็เป็นคะแนนเกบ็ หรือซ่อมเสริมความรู้

นักเรียนที่ยังไม่เกดิกรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา  
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โมดูล 4 กำรจดักิจกรรมควำมถนดัและควำมสนใจเฉพำะทำง 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบใบกจิกรรมตามกระบวนการ Project Based และน าไปใช้ในการจัดกจิกรรมการ 

เรียนรู้หน่วยบูรณาการ  

2. เพ่ือแสดงผลงานที่ได้จากกระบวนการ Project Based ในรูปแบบที่หลากหลาย และน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) เป็นวิธีการ จัดการ

เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีการหน่ึงที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการท างานที่มี

การค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีตัว ผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ ซ่ึง

การเรียนรู้ ด้วย โครงงานจะถูกขับเคล่ือนโดยกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ 1) การต้ังประเดน็สนใจ ที่เกิด

จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้ หรือสถานการณ์ที่ เกิดข้ึน โดยประเด็นสนใจดังกล่าวเป็นประเด็น ที่

นอกเหนือจาก การจัดการเรียนรู้ที่ครูด าเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดแล้ว  และควรเป็น 

ประเดน็ที่ สามารถน ามาแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ 2) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพ การด ารงชีวิต โดยใช้หลักการ STEM มาพัฒนานวัตกรรมและหาค าตอบของประเดน็สนใจ ดังน้ี S 

(Science) ใช้ทกัษะ ว 8 สร้างกระบวนการสงัเกต เกบ็รวบรวมข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล  สบืค้นหลักการ แนวคิด 

วิธกีารเพ่ือน ามาออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการหาค าตอบของประเดน็สนใจที่ท้าทายและสร้างสรรค์ รวบรวม 

และ สังเคราะห์ความรู้   M (Math) ใช้ทกัษะ ค 6 แก้ปัญหา  พิสูจน์และอธิบายเชิงเหตุและผลของค าตอบ 

หรือปรากฏการณ์และสร้างจินตนาการ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม E (Engineering) ใช้กระบวนการ 

วิศวกรรม หรือมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบของประเด็นสนใจ T (Technology) เป็น

กระบวนการ ท างานที่ใช้ใน การแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานวัตกรรม 3) การปฏบัิติ ปรับปรุงตาม

กระบวนการและข้ันตอนที่ออกแบบไว้ รวมถึงการสรุปผล 4) สื่อสารน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย น า

ผลงานการศึกษาที่ได้จากประเดน็ สนใจมารวมกลุ่ม ในกิจกรรมชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ เรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาที่สนใจ 

บทบำทสถำนศึกษำ 

1. จัดเตรียมสถานที่ ห้องปฎิบัติการ ห้องฝึกงาน พ้ืนที่ทดลอง ตลอดจนอ านวยความสะดวกการ

ประสานการเข้าไปถอดประสบการณืจากภาคประกอบการณ์ 

2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การจัดท า Project-based 

3. สนับสนุนการจัดการประกวดและคัดเลือกผลงานตามสาขาความถนัดของนักเรียน ใช้

ประกอบจัดท า Career Path ของนักเรียนรายบุคคล  
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 บทบำทครู 

1. จัดท าใบความรู้กระบวนการ Project-based Learning  

2. ออกแบบกจิกรรมการตั้งประเดน็สนใจ ที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพการด าเนินชีวิตในสงัคม หรือ

เป็นประเดน็ที่ค้างคาใจที่ศึกษาถอดประสบการณ์การเรียนรู้จากการประกอบการ ภมูิปัญญาในท้องถิ่น 

3. ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ตามประเดน็ที่สนใจ โดยใช้กระบวนการ

ของ Project-based Learning หรือหลักการตามกระบวนการ STEM 

4. ออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและข้ันตอนที่ออกแบบไว้ และ

สรุปผลที่ได้รับ  

5. ออกแบบกจิการการรายงาน สื่อสารน าเสนอ ในรูปแบบที่หลากหลาย  

6. ออกแบบกิจกรรมการน าผลงานการศึกษาที่ได้จากประเดน็ สนใจมารวมกลุ่ม ในกิจกรรม

ชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และแสดงผลงานตามสาขาที่สนใจ 

7. จัดท าใบกิจกรรมย่อยสอดแทรกสถานการณ์ของตัวช้ี วัดมาตรฐานรายวิชาที่ เ ป็น 

Psychomotor domain หรือ Affective domain เข้าไปในแต่ละขั้นตอนของ Project-based และสาระเน้ือหา

ของหัวเร่ือง หัวเร่ืองย่อย ของหน่วยบูรณาการย่อย 

8. สร้างกระบวนการปฏบัิติและการประเมินทกัษะการปฏบัิติ และทศันคติต่อการท างาน 

 

 บทบำทนกัเรียน 

1. ส ารวจประเดน็สนใจที่ผลต่อคุณภาพการด าเนินชีวิตในสังคมมีประเดน็เกี่ยวข้องกับทฤษฎี 

ความรู้เร่ืองใดบ้าง และแลกเปล่ียนประเดน็สนใจหากลุ่มสนใจแบบเดียวกนัน าเสนอรายงานประเดน็สนใจ 

2. สืบค้น ศึกษารวบรวมทฤษฎีความรู้ที่เป็นประเดน็หลักสามารถตอบค าถามประเดน็ที่สนใจ

ได้ และก าหนดทฤษฎีความรู้ที่เป็นประเดน็รองไปขยายประเดน็หลักให้สามารถก าหนดกระบวนการและ

ขั้นตอนการท าให้เกิดผลตามสมมติฐานได้ ตลอดก าหนดทฤษฎีความรู้ไว้ขยายความสนับสนุนกระบวนการ

และขั้นตอนการการท าให้เกิดสมมติฐานได้ จัดท า Mind Map แสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงของประเด็น

สนใจ ทฤษฎีความรู้ที่เป็นประเดน็หลัง ความรู้ทฤษฎีที่เป็นประเดน็รอง และการใช้ทฤษฎีความรู้อื่นๆ มา

สนับสนุนการอธบิายเชิงเหตุผลศึกษากระบวนการและขั้นตอนการท า Project-based  

3. ต้ังสมมติฐาน ก าหนดช่ือเ ร่ืองที่จะท าการศึกษาคิดค้นพัฒนานวัตกรรม น ากรอบ

ความสัมพันธ์ของทฤษีความรู้มาเขียนโครงร่าง Project-based ก าหนดอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่จะใช้ ก าหนด

สถานที่ท  างาน วันเวลา 

4. ด าเนินการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน พร้อมบันทึกผลที่เกิดข้ึนทีละกระบวนการ

และขั้นตอน พร้อมใช้ทฤษฎีความรู้ในขั้นตอนนั้นอธบิายความเป็นไปได้ 



40 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5. สรุปผลกระบวนการและขั้นตอนสามารถเป็นไปตามสมมติฐาน และเขียนรายงานผลการท า 

Project-based Learning 

6. รายงานความรู้สกึ และความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการและข้ันตอนที่ปฏบัิติ  

 

 กำรจดัเตรียมขอ้มูลเพือ่ใชป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรตำมบทบำททีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวทำงกำรออกแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรูต้ำมกระบวนกำร Project Based หรือ STEM 

1. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ เร่ือง  Project-based Learning และ

หลักการตามกระบวนการ STEM 

1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสร้างองค์ความรู้ เร่ือง Project-based Learning และหลักการ

ตามกระบวนการ STEM เพ่ือใช้กระบวนการสืบค้นความรู้จากบรรณานุกรมที่ก  าหนดให้ น ามาเข้ากลุ่มสรุป

หลักการ และกระบวนการของการท า Project-based และ STEM ส าหรับน าไปใช้การสร้างนวัตกรรม และ

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี 

1.2 ออกแบบและแจ้งให้ท ากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ เ ร่ื องหลักการ และ

กระบวนการของการท า Project-based และ STEM ผ่านบรรณานุกรมที่คณะครูได้เลือกจากแหล่งความรู้ 

และเลือกกจิกรรมสร้างวิธกีารให้นักเรียนรายงานสรุปหรือแสดงองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม 

2. แนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการการสร้างแรงบันดาลใจตั้งประเด็นสนใจ ที่

เกี่ยวข้องกบัคุณภาพการด าเนินชีวิตในสงัคม 

2.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสร้างแรงบันดาลใจตั้งประเดน็สนใจ เพ่ือสร้างนวัตกรรม หรือ

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเดิม น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิตในสงัคม  

2.2 ออกแบบและช้ีแจงกิจกรรมการส ารวจประเดน็สนใจ เกิดมาจากความค้างคาใจใน

กระบวนการและข้ันตอนเดิมที่ได้ศึกษาถอดประสบการณ์ โดยใช้ทฤษฎีความรู้ไปตอบสาเหตุ กระบวนการ

และข้ันตอนการเกิดปรากฎการของเทคโนโลยีเดิม หรือธรรมชาติที่สนใจ หรืออาจเกิดมาจากความต้องการ

เอาชนะปรากฎการณ์ที่เป็นข้อจ ากัดให้ไปสู่จินตนาการที่คาดหวัง จึงต้องมีการส ารวจประเดน็สนใจเหล่าน้ัน 

ว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความรู้ตามกระบวนการและข้ันตอนเดิมทฤษฎีใดบ้าง และถ้าจะปรับเปล่ียนกระบวน

การใหม่ต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง และให้จัดท าค าช้ีแจงให้รายงานประเด็นสนใจ และสืบค้น 

รวบรวมทฤษฎีความรู้ที่เป็นประเดน็หลักที่มีผลต่อประเดน็สนใจโดยตรง และสบืค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้ที่

เป็นประเดน็รองที่ขยายรายละเอียดในประเดน็หลัก และสืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้อื่นๆ ที่ใช้อธิบาย

สนับสนุนการเกดิประเดน็หลัก และประเดน็รอง โดยทฤษฎีความรู้ที่ได้มาควรบอกแหล่งอ้างองิ 

2.3 ออกแบบกจิกรรมน าเสนอประเดน็สนใจ หรือจัดกจิกรรมจัดหากลุ่มสนใจเดียวกนั 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

แบบรำยงำนช่ือประเด็นสนใจ (ช่ือประเด็นต่อละ 1แผ่น) 

ช่ือประเด็นสนใจ 

ในการด ารงชีวิติใน

สงัคม 

ทฤษฏีควำมรูที้่เกีย่วขอ้ง 

(เรียงทลีะทฤษฎีความรู้จาก หลัก รอง และ

สนับสนุน) 

แหล่งอำ้งอิง/บรรณำนุกรม 

(ระบุให้ตรงทฤษฎีความรู้) 

ช่ือผูร่้วมสนใจ 

        

        

        

        

        

 

3. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ตามประเดน็ที่สนใจ โดยใช้

กระบวนการของ Project-based Learning หรือหลักการตามกระบวนการ STEM 

3.1 แจ้งวัตถุประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ตามประเดน็ที่สนใจ เพ่ือให้นักเรียน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของทฤษฎีความรู้หลัก ทฤษฎีความรู้รอง และทฤษฎีความรู้สนับสนุน 

จัดท าโครงร่าง Project-based โดยใช้กระบวนการของ Project-based Learning หรือหลักการตาม

กระบวนการ STEM 

3.2 ออกแบบและช้ีแจงกิจกรรมการสร้างความเช่ือมโยงประเดน็สนใจกับทฤษฎีความรู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยการน าทฤษฎีความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแล้วจากกระบวนการ Problem based ในการหาต้นเหตุ ที่มา

ของการเกิดปรากฎการณ์ มาปรับเปล่ียน ประยุกต์กระบวนการข้ันตอนใหม่ หรือก าหนดกระบวนการที่

แปลกใหม่ไปจากเดิม เกิดประเดน็สนใจหลักที่ต้องสืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้หลักที่ส่งผลเกี่ยวข้องต่อ

กระบวนการหลัก และเกดิประเดน็สนใจรองที่ต้องสบืค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้รองที่เกี่ยวข้องที่ไปสนับสนุน

ทฤษฎีหลักที่ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนรอง และสืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้อื่นๆ ที่ใช้ อธิบาย

สนับสนุนกระบวนการและขั้นตอนประเดน็หลัก และประเดน็รอง 

3.3  ออกแบบและช้ีแจงกจิกรรมการสร้างกระบวนการและขั้นตอนพิสูจน์สมมติฐานการท า 

Project-based โดยกระบวนการหลักให้ใช้กรอบทฤษฎีความรู้หลักที่เป็นตัวสนับสนุนประเดน็สนใจหลัก 

และสารมารถสร้างกระบวนการย่อยได้จากการใช้กรอบทฤษฎีรองที่สนับสนุนทฤษฎีหลัก การจัดท าขั้นตอน

ภายใต้กระบวนการย่อยใช้จากทฤษฎีความรู้สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายกระบวนการ เกิดภาพ

ความส าเรจ็เป็นไปได้ น าไปก าหนดเป็นสมมติฐานการท า Project-based 

3.4 ออกแบบและช้ีแจงให้เขียนรายงานความเช่ือมโยงประเดน็สนใจกับทฤษฎีความรู้ที่

เกี่ยวข้อง เขียนโครงร่าง Project-based 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

แบบสรำ้งควำมเช่ือมโยงประเด็นสนใจกบัทฤษฎีควำมรูที้่เกีย่วขอ้ง 

ช่ือประเดน็สนใจ กรอบทฤษฎีความรู้

หลักที่สนับสนุน

ประเดน็สนใจ 

กรอบความรู้

ทฤษฎีรองที่

สนับสนุนทฤษฎี

หลัก 

กรอบทฤษฎีความรู้

สนับสนุนที่สนับสนุน

ทฤษฎีรอง 

ก าหนดกระบวนการ

พิสจูน์สมมติฐานและ

ขั้นตอน 

สมมติฐานการท า 

Project base 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 ช่ือเรื่อง Project Based 

 

 

4. ออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและข้ันตอนที่ออกแบบไว้ และ

สรุปผลที่ได้รับ 

4.1 แจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน เพ่ือทดลอง

ปฏิบัติและตรวจสอบทฤษฎีความรู้ที่น ามาใช้ก าหนดกระบวนการและข้ันตอน เกิดการปรับปรุงแก้ไขน า

ทฤษฎีความรู้ใหม่มาทดแทนกระบวนการและขั้นตอนเดิม 

4.2 ออกแบบและช้ีแจงกิจกรรมการปฏบัิติหาผลข้อสรุป โดยปฏิบัติและด าเนินงานตาม

กระบวนการและขั้นตอนของ Project-based บันทกึผลที่เกิดข้ึนแต่ละข้ันตอนของทุกกระบวนการ เพ่ือน าไป

ตรวจสอบความสอดคล้องกบัทฤษฎีความรู้ในแต่ละขั้นตอนอภิรายความเป็นไปได้ กรณีเกดิปัญหาผลไม่เกิด

ตามทฤษฎีความรู้ ให้มีการบันทกึปัญหา และแนวทางการแก้ไขตัวกระบวนการและขั้นตอนใหม่อย่างไร เพ่ือ
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

ด าเนินการปฏบัิติตามกระบวนการและขั้นตอนใหม่จนบรรลุผล น าไปเป็นข้อสรุปกระบวนการและขั้นตอน

การเกดินวัตกรรม หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเป็นไปตามสมมติฐาน 

4.3 ออกแบบรายงานตามกระบวนการและขั้นตอน 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบติัและผลกำรด ำเนินงำน 

กระบวนการและ

ขั้นตอน 

ผลการท างานตาม

กระบวนการและขั้นตอน 

อภปิรายความ

สอดคล้องกบัทฤษฎี

ความรู้ 

ปัญหาข้ออุปสรรค การแก้ไขปัญหาและ

ข้ออุปสรรค 

ผลการแก้ไขและ

ข้อสรปุตามทฤษฎี

ความรู้ที่ใช้ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

ผลกำรศึกษำและขอ้อภิปรำยตำมสมมติฐำน 

 

 

  

5. สรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร่เพ่ือการใช้ประโยชน์ 

5.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร่เพ่ือการใช้ประโยชน์ เพ่ือสื่อ

ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนอื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีด าเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูล ผลที่ได้

ตลอดจนข้อสรุป และข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกบัเร่ืองที่ศึกษา 

5.2 ออกแบบและแจ้งให้ท ากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ การเขียนรายงานโครงงาน 

ผ่านบรรณานุกรมที่คณะครูได้เลือกจากแหล่งความรู้ และเลือกกิจกรรมสร้างวิธีการให้นักเรียนรายงานสรุป

หรือแสดงองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5.3 ออกแบบและแจ้งกิจกรรมการเขียนรายงานผลการศึกษาโครงงาน ประกอบด้วย ช่ือ

โครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน บทคัดย่อ กติติกรรมประกาศ หรือค าขอบคุณ ที่มา

และความส าคัญโครงงาน วิธดี าเนินการ ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปผลและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างองิ 

6. ออกแบบกิจกรรมการน าผลงานการศึกษาที่ได้จากประเด็นสนใจ เกิดการรวมกลุ่ม ใน

กจิกรรมชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และแสดงผลงานตามสาขาที่สนใจ 

6.1 แจ้งวัตถุประสงค์การน าเสนอผลงาน และรวมกลุ่มเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือ

สร้างเวทกีารน าเสนอ และประกวดการพัฒนาผลงานของนักเรียนที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาต่อ

ยอดเทคโนโลยีเดิมตามสาขาความถนัดและความสนใจ น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการด ารงชีวิตในสังคม และ

สร้างสถานการจ าลงให้นักเรียนที่ มีความถนัดและสนใจเหมือนกันรวมกลุ่มกันฝึกเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการในวิชาชุมชุม และกจิกรรมชมรม 

6.2 ออกแบบและช้ีแจงกิจกรรมการจัดเวทีแสดงผลงาน และประกวดผลงาน มีการ

น าเสนอผลงานตามสาขาความสนใจ เพ่ือคัดเลือกผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและ

ผู้บริโภคได้ดี มีประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ใช้ทฤษฎีความรู้ที่แปลกใหม่

สมเหตุสมผล 

6.3 สถานศึกษาออกแบบและจัดจัดเตรียมสถานที่และพ้ืนที่จ าลองการเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาชุมชุม และกิจกรรมชมรมตามความสนใจ ใช้รองรับสภา

นักเรียนที่จะต้องบริหารจ าลองกระบวนการของการบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนต าบล เช่าพ้ืนที่หรือห้องจัด

กิจกรรมบริษัทจ าลองเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการของทุกชุมนุม บริการห้องประชุมขับเคล่ือนการ

ประกอบการ มีพ้ืนที่หน้าห้องกิจกรรมไว้ท ากลยุทธ์การโฆษณาและจ าหน่ายผลผลิตและสินค้าที่ได้จากการ

ผลิตของการประกอบการบริษัทจ ากัด มีลานพ้ืนที่กลางไว้จัดกิจกรรมมหกรรมผลงานนักเรียน จัดจ าหน่าย 

และแสดงนิทรรศการได้เป็นระยะๆ และมีการรายงานผลประกอบการเพ่ือแสดงการหมุนเวียนและสภาพ

คล่องในการประกอบการ 
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โมดูลท่ี 5 กำรวดัผลและประเมินผลตำมสภำพจริง 

               วตัถุประสงคก์ำรวดัผลและประเมินผลตำมสภำพจริง 

๑. เพ่ือด าเนินการให้มีเคร่ืองมือวัดผลที่วัดผลคุณภาพสงูด้านความรู้ ทกัษะ และบุคลิกภาพ ตาม

ระดับข้ันพฤติกรรมที่ระบุในตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาครบทุกตัวช้ีวัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ในแต่ละใบกจิกรรม  

๒. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกนัระหว่างทกัษะ 

บุคลิกภาพ และความรู้ในแต่ละกิจกรรมการท างานของแต่ละใบกจิกรรม ในการน าไปใช้แปลผลพฤติกรรมที่

แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทกัษะ และบุคลิกภาพต่อการท างานตามตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชาที่จะแปล

ผลเป็นคะแนนเกบ็ และแปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร 

ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน เน้นการทดสอบเป็นหลัก ไม่สามารถน าพา

นักเรียนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เน่ืองจากข้อสอบส่วนใหญ่มีลักษณะท่องจ าและมุ่งเน้นแต่เน้ือหา 

ไม่ได้วัดตามประเภทและระดับข้ันพฤติกรรมที่ระบุไว้ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา ได้แก่ประเภท

การวัดด้านความรู้ความสารมารถ (Cognitive Domain) ได้ระบุระดับข้ันพฤติกรรมที่จะวัดไว้ต้ังแต่ ความจ า 
ความเข้าใจ การประยุกต์น าไปใช้ การวิเคราะห์และการวิพากษ์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า การวัดตาม

ประเภททักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ได้ระบุระดับพฤติกรรมที่จะวัดไว้ต้ังแต่การลอกท าตาม
แบบ การท าโดยไม่ต้องดูแบบ การท าเกดิผลตามเป้าหมายทุกคร้ัง การท าเกิดผลอย่างมีคุณภาพทุกคร้ัง และ

การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการอื่นได้เป็นอย่างดี และการวัดตามประเภทเจตนคติและบุคลิกภาพต่อการ

ท างาน(Affective Domain) ได้ระบุระดับพฤติกรรมที่จะวัดไว้ต้ังแต่ การรับรู้ การตอบสนอง การเกดิค่านิยม 

การน าความรู้และค่านิยมไปจัดรับบการท างาน และเกิดการแสดงออกเป็นวิถีการปฏบัิติ จึงจ าเป็นที่ต้องมี

การพัฒนาเคร่ือมือวัดผลให้มีคุณภาพสงู ตรงตามประเภทแบะระดับพฤติกรรมที่มาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้

รายวิชาต้องการวัด 
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การวัดผลไม่ได้ใช้เพ่ือการช้ี ได้-ตก แต่ควรใช้เพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการด้าน

การเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดสมดุลเชิงคุณภาพ ที่สอดคล้องพัฒนาดีข้ึนไปทิศทางเดียวกันทั้งด้านความรู้

ความสามารถ ด้านทกัษะการท างาน และด้านเจตนคติและบุคลิกภาพต่อการท างาน ดังน้ันจึงควรน าผลการ

วัด มาประเมินความสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน จะมีความขัดแย้งด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติที่

คณะครูจ าเป็นต้องประชุมหาวิธีการแก้ไขเร่งส่งเสริมด้านที่ไม่พัฒนาให้มีพัฒนาการดีข้ึน (Professional 

Learning Community:PLC) จึงจะเป็นการประเมินแบบสมดุลเชิงคุณภาพ  

การประเมินทกัษะในศตวรรษที่ ๒๑ (Assessment of ๒๑st Century Skills) จึงมีจุดเน้น คือ ๑) 

สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ ๒) เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของ

ผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน ๓) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประ เมินผลให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ๔) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและ

มีคุณภาพ 

การวัดผลที่มีคุณภาพสูงควรประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง การประเมินทุกชนิด

ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ซ่ึงได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายของการประเมินชัดเจน มีจุดมุ่งหมายการเรียนชัดเจนและ

เหมาะสม มีวิธีการประเมินเหมาะสม มีสุ่มตัวอย่างการปฏบัิติได้ดี และการประเมินต้องแม่นย าปลอดจาก

ความล าเอยีงและบิดเบือน   ซ่ึงเป็นหลักการของการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในช้ันเรียนได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) 

-การทดสอบแบบปรนยั 
-การทดสอบแบบอตันยั 
-การทดสอบภาคปฏิบติั 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การเขียนสะทอ้นความรู้สึก 
-แฟ้มสะสมงาน 
          ฯลฯ 
 

ดา้นจิตพิสัย 
(Affective Domain) 

-การรายงานตนเอง 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การสอบถาม 
-การทดสอบภาคปฏิบติั 
-การตรวจสอบประวติั 
-แฟ้มสะสมงาน 
          ฯลฯ 

ดา้นทกัษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) 

-การทดสอบภาคปฏิบติั 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-แฟ้มสะสมงาน 
          ฯลฯ 
 

วธีิการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ตวัอย่ำงกำรออกแบบกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรูแ้บบบูรณำกำร 

หน่วย 

ที่ 

สำระ/

มฐ. 

เคร่ืองมือ กำรด ำเนินกำรวดั เกณฑ์

กำร

ประเมิ

น 

 มำตรฐำน/ตวัช้ีวดัตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ กำรประชุม/ 

กำรใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

ผูร้บั

ผิด 

ชอบ 

หลกั ก่อน ระหว่ำง หลงั พฒันำกำร สงัคม ไทย คณิต ศิลปะ กำร

งำน 

องักฤ

ษ 

วิทย ์ ครั้งท่ี เป้ำหมำย กิจกรรม 

๑. 

....... 

  

ม........

.. 

๑.แบบสอบ      

๘/๑๐ 

 

 

 

ม....

... 

ม....

... 

ม....

... 

ม....

... 

ม....

.. 

ม....

... 

ม....

... 

๑ 

 

 

 

- เพื่อตรวจสอบ

KPA ก่อนเรียน

ของผู้เรียนและ

น ามาใช้ในปรับ

แผนการจัดการ

เรียนรู้  พร้อม

แนวทางพัฒนา

ผู้เรียน 

- พิจารณา KPA ก่อน

เรียนของผู้เรียน และ

ร่วมกนัสรปุจุดเด่นจุด

ด้อยของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

- ปรับแผนและกจิกรรม

การเรียนรู้  

- ครผูู้สอนแจ้งคะแนน

สอบก่อนเรียนและแนว

ทางการพัฒนาตนเองแก่

ผู้เรียน 

 

ครู 

ผู้สอน

กลุ่ม

สาระฯ 
ม........

. 

๒.แบบประเมิน

ช้ินงาน ๑ 

    

 ๓.แบบประเมิน

ช้ินงาน ๒ 

    

 ๔.แบบประเมิน

ช้ินงาน ๓ 

    

 ๕. แบบประเมิน

ช้ินงาน ๔ 

    

P ๖. แบบประเมิน

ทกัษะ 

     ๒ 

 

- เพื่อรายงานผล 

KPA ,สภาพ

ปัญหา ,ข้อมูล

สะท้อนกลับของ

ผู้เรียนในสปัดาห์

ที่ผ่านมาและปรับ

แผน       การ

สอนในสปัดาห์

ต่อไป 

- ทมีผู้สอนรายงาน 

KPA และพัฒนาการ,

ข้อมูลสะท้อนกลับจาก

ผู้เรียน และปัญหาการ

เรียน  การสอนแก่ที่

ประชุมพร้อมตรวจสอบ

ความสอดคล้องของผล

การประเมิน 

-ที่ประชุมร่วมอภปิราย

และให้ข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาผู้เรียนและ

ปรับแผนการสอนให้

เหมาะกบัผู้เรียน 

-ครผูู้สอนน า

ข้อเสนอแนะจากที่

ประชุมมาพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

-ครผูู้สอนให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่ผู้เรียนใน

 

A ๗. แบบประเมิน
คุณลกัษณะและ
ค่านิยม ๑๒ 

ประการ 

     

       

K 

P 

A 

ระดบัดีข้ึนไป 

ระดบัดีข้ึนไป 

ระดบัดีข้ึนไป 

ระดบัดีข้ึนไป 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

หน่วย 

ที่ 

สำระ/

มฐ. 

เคร่ืองมือ กำรด ำเนินกำรวดั เกณฑ์

กำร

ประเมิ

น 

 มำตรฐำน/ตวัช้ีวดัตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ กำรประชุม/ 

กำรใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

ผูร้บั

ผิด 

ชอบ 

หลกั ก่อน ระหว่ำง หลงั พฒันำกำร สงัคม ไทย คณิต ศิลปะ กำร

งำน 

องักฤ

ษ 

วิทย ์ ครั้งท่ี เป้ำหมำย กิจกรรม 

ระหว่างการเรียนการ

สอน 

๓ เป้าหมายและกิจกรรมเหมือนสปัดาห์ท่ี ๒  

๔ -ตรวจสอบ KPA 
ของหน่วยท่ี ๑, 
ผลการแกปั้ญหา
และสภาพปัญหา
และปรับแผนการ
จดัการเรียนรู้ใน
หน่วยท่ี ๒ 

-ทีมผูส้อนรายงาน KPA 
และพฒันาการ, ผลการ
แกปั้ญหาผูเ้รียน ,ขอ้มูล
สะทอ้นกลบัจากผูเ้รียน  
และปัญหาการเรียนการ
สอน แก่ท่ีประชุมพร้อม
ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของผลการ
ประเมิน 
-ท่ีประชุมร่วมอภิปราย
และให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับแผนการจดัการ
เรียนรู้ในหน่วยท่ี ๒ ให้
เหมาะกบัผูเ้รียน 
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- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

บทบำทสถำนศึกษำ 

1. พัฒนาครูให้วิเคราะห์มาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา สามารถก าหนดระดับขั้น

พฤติกรรมของแต่ละประเภทตัวช้ีวัด และพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลให้สามารถวัดตรงตามระดับขั้นพฤติกรรม

ของแต่ละประเภทของมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา 

2. พัฒนาและจัดหาระบบคลังข้อสอบใช้จัดเกบ็ข้อทดสอบที่มีคุณภาพสูง มีระบบจัดชุด

ข้อสอบ แบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าผู้เรียน และแบบทดสอบเพ่ือสอบวัดการให้คะแนน มี

ระบบตรวจข้อสอบที่สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องตามประเภทและระดับข้ันพฤติกรรมที่วัด น าแสดงผลใน

รูปกราฟ และจัดเกบ็เข้าแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (ปพ.5) 

3. จัดระบบให้หัวหน้ากลุ่มสาระรายวิชานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ และนิเทศการวัดผลที่สอดคล้องกบักจิกรรมการเรียนรู้ 

บทบำทคณะครูผูส้อน 

1. เลือกมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชาที่เป็นตัวแทนส าคัญ น าไปสร้างเคร่ืองมือวัดผล

ให้สามารถวัดตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของแต่ละประเภทของมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา 

ส าหรับใช้วัดผลความก้าวหน้าการเรียนรู้กลางภาค และปลายภาคเรียน 

2. ใช้มาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชาทุกตัว  น าไปออกแบบสร้างเคร่ืองมือ วัดผล

ความก้าวหน้าการเรียนรู้ในส่วนคะแนนเก็บ  โดยประเภทความรู้ความสามารถ ใช้ Mind Map การ

ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามระดับข้ันพฤติกรรมของมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชา 

หรืออาจใช้ข้อทดสอบย่อยสอบตรวจสอบความมั่ใจอีกคร้ังกไ็ด้ ส่วนประเภททักษะและบุคลิกภาพการ

ท างานใช้แบบวัดระดับคุณภาพของพฤติกรรมที่แสดงออกที่มีต่อเหตุการณ์ของกิจกรรมตามกระบวนการ 

5 Step และแปลระดับคุณภาพเป็นคะแนนถ้ามีมาตรฐานตัวช้ีวัดการเรียนรู้รายวิชารองรับ และประเมิน

สมรรถนะ และคุณลักษณะตามกระบวนการท างานของ 5 Step เก็บผลประเมินไว้ในแบบประเมิน

พฤติกรรม (ปพ.8)  

3. ใช้ผลสะท้อนกลับตามการเบ่ียงเบนการเกิดระดับข้ันพฤติกรรมที่วัดแต่ละมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ รายวิชา ซ่อมเสริมปรับเปล่ียนการแสดงพฤติกรรมตามประเดน็ที่เป็นสาเหตุ 

4. ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ โดยการน าคะแนนของแต่ละประเภทมาตฐานตัวช้ีวัดการ

เรียนรู้รายวิชา มาหาค่าความสมัพันธ ์หรือน าไปแสดงผลโดยกราฟชนิดต่างๆ เพ่ือดูแนวโน้มที่ดีเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกัน แสดงว่านักเรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพทั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ ส าหรับนักเรียนที่

ไม่สมดุลเชิงคุณภาพให้ประชุมหาสาเหตุและจัดกจิกรรมซ่อมเสริมในส่วนที่บกพร่อง 
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- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

รำยกำรประเมินตำมกิจกรรมกำรเรียนรูบู้รณำกำรระดบัชั้น ตำมกระบวนกำร 5 Step 

 

1. ฝึกทกัษะกำรสงัเกต (ระบุสมรรถนะ...............................................................................) 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการสงัเกต 

1. บนัทกึประเดน็ที่สนใจ 

และบนัทกึข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. รายละเอยีดข้อมูลหลักฐานเชงิปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคณุภาพ ขาดความเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. มรีายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพแต่ยงัไม่ชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

2. มข้ีอมูล หรือหลักฐานอ้างองิ ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ

คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีฉพาะข้อมูลเชงิปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ไม่มรีายละเอยีด และหลักฐานอ้างองิประกอบทั้งเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 

ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม 
ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก 
ระดบั 3 มีคุณภาพดี 
ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้
ระดบั 1 มีคุณภาพระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการสงัเกต 

2. บนัทกึค าถามอยากรู้ตามประเดน็ที่สนใจ 

และบนัทกึการคาดเดาค าตอบของค าถาม

อยากรู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. รายละเอยีดข้อมูลหลักฐานเชงิปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคณุภาพขำดความเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

4. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

5. มรีายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพแต่ยงัไม่ชัดเจน  

6. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 2 

3. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

4. มข้ีอมูล หรือหลักฐานอ้างองิ ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ

คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีฉพาะข้อมูลเชงิปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ไม่มรีายละเอยีด และหลักฐานอ้างองิประกอบทั้งเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 

ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม 
ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก 
ระดบั 3 มีคุณภาพดี 
ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้
ระดบั 1 มีคุณภาพระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

2. ฝึกทกัษะพฒันาการคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ 
ช่ือกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps…………………………….......  (น าไปปรับใช้กบัทุกกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps) 
เหตุการณ์ตามกระบวนการ

ของกจิกรรม 

แหล่งสบืค้นหรือ

บรรณานุกรม 

ผลสบืค้นข้อพึงปฏบิัติ    

ตามเกณฑส์งัคม             

และเกณฑศ์ลีธรรม 

ผลสบืค้นข้อพึงระมัดระวัง

ตามเกณฑส์งัคม                 

และเกณฑศ์ลีธรรม 

คุณลักษณะตาม

หลักสตูร                  

และค่านิยม 12 ประการ 

ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก คะแนน 

ตำม

ตวัช้ีวดั 

เหตุการณ์ที่ 1     5  มีหลักเกณฑย์ึดถอืสบืค้นได้สอดคล้องกบั   

บรรณานุกรม 

    ปฏบิัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนบอกทกุคร้ัง 

 

4  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั
บรรณานุกรม 

    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกเป็นบางคร้ัง 
3  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั

บรรณานุกรม 
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกบ่อยคร้ัง 
2  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั

บรรณานุกรมเป็นบางส่วน 
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกบ่อยคร้ัง 
1  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไม่สอดคลอ้งกบั

บรรณานุกรม  
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยตอ้งมีคนคอยบอก 

 
 
 
    
 

 

 

 

 

 



54 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

ช่ือกจิกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps…………………………….......   
เหตุการณ์ตามกระบวนการ

ของกจิกรรม 

แหล่งสบืค้นหรือ

บรรณานุกรม 

ผลสบืค้นข้อพึงปฏบิัติ    

ตามเกณฑส์งัคม             

และเกณฑศ์ลีธรรม 

ผลสบืค้นข้อพึงระมัดระวัง

ตามเกณฑส์งัคม                 

และเกณฑศ์ลีธรรม 

คุณลักษณะตาม

หลักสตูร                  

และค่านิยม 12 ประการ 

ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก คะแนน 

ตำม

ตวัช้ีวดั 

เหตุการณ์ที่ 2     5  มีหลักเกณฑย์ึดถอืสบืค้นได้สอดคล้องกบั

บรรณานุกรม 

    ปฏบิัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนบอกทกุคร้ัง 

 

4  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั
บรรณานุกรม 

    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกเป็นบางคร้ัง 
3  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั

บรรณานุกรม 
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกบ่อยคร้ัง 
2  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไดส้อดคลอ้งกบั

บรรณานุกรมเป็นบางส่วน 
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีคนบอกบ่อยคร้ัง 
1  มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไม่สอดคลอ้งกบั

บรรณานุกรม  
    ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยตอ้งมีคนคอยบอก 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม 
ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก 
ระดบั 3 มีคุณภาพดี 
ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้
ระดบั 1 มีคุณภาพระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

3. กำรส ำรวจแหล่งเรียนรูใ้นหน่วยบูรณำกำรระดบัชั้น 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

1. บนัทกึประเดน็ที่สนใจ 

และบนัทกึข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. รายละเอยีดข้อมูลหลักฐานเชงิปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยง

กนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคณุภาพ ขาดความเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. มรีายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพแต่ยงัไม่ชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

2. มข้ีอมูล หรือหลักฐานอ้างองิ ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ

คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีฉพาะข้อมูลเชงิปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ไม่มรีายละเอยีด และหลักฐานอ้างองิประกอบทั้งเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 

ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม 
ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก 
ระดบั 3 มีคุณภาพดี 
ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้
ระดบั 1 มีคุณภาพระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

2. บนัทกึค าถามอยากรู้ตามประเดน็ที่สนใจ 

และบนัทกึการคาดเดาค าตอบของค าถาม

อยากรู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. รายละเอยีดข้อมูลหลักฐานเชงิปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคณุภาพขำดความเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. มรีายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพแต่ยงัไม่ชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

2. มข้ีอมูล หรือหลักฐานอ้างองิ ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ

คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีฉพาะข้อมูลเชงิปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ไม่มรีายละเอยีด และหลักฐานอ้างองิประกอบทั้งเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 

ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม 
ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก 
ระดบั 3 มีคุณภาพดี 
ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้
ระดบั 1 มีคุณภาพระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

4. กำรอภิปรำยกลุ่มแลกเปลีย่นค ำถำมและคำดเดำค ำตอบ 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะทกัษะการอภิปรายกลุ่ม 

1. บนัทกึตวัแทนค าถามอยากรู้ตามประเดน็

ที่สนใจ 

และบนัทกึตวัแทนการคาดเดาค าตอบของ

ค าถามอยากรู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. รายละเอยีดข้อมูลหลักฐานเชงิปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยง

กนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. รายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพมคีวามชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคณุภาพขำดความเชื่อมโยงกนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. มรีายละเอยีดข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพแต่ยงัไม่ชัดเจน  

3. มหีลักฐานอ้างองิ ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มข้ีอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

2. มข้ีอมูล หรือหลักฐานอ้างองิ ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ

คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีฉพาะข้อมูลเชงิปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่

ไม่มรีายละเอยีด และหลักฐานอ้างองิประกอบทั้งเชงิปริมาณและ

คุณภาพ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะทกัษะการอภิปรายกลุ่ม 

2. บนัทกึบทบาทการอภิปรายกลุ่ม 

 บนัทกึความรู้สกึต่อบทบาทเมื่อเป็น

ผู้น า 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้น าเสนอ

ประเดน็ 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้สนับสนุน   

หรือโต้แยงประเดน็ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ และ

ยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดกีว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ แต่

ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดีกว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอน้อยคร้ังมาก 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ แต่

ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดีกว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอไม่ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตผุลประกอบแต่ยังมี

ส่วนร่วมเสนอบ่อยคร้ัง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสทิธผิู้เสนอไม่รับฟังให้จบขาด

ความตั้งใจ คล้อยตามเหตผุลใหม่โดยไม่ไตรตรอง 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตามเพ่ือน 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ขาดการน าเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5.  การอภิปรายเช่ือมโยงค าถามกบัสาระส าคัญรายวชิา 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการอภิปรายกระทู้ 

1. บนัทกึค าถามภายใต้กระทู้ และเหตผุล       ระดบัคุณภำพ 5 

1. ให้เหตผุลแสดงความสมัพันธเ์ชื่อมโยงมคีวามเป็นไปได้ 

2. มกีารวิเคราะห์ค าถามให้เหตผุลเชื่อมโยงกระทู้ได้ครอบคุม 

3. เหตผุลทุกค าถามเป็นข้อสรปุแสดงความเหน็จากสมาชิกกลุ่ม 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. ให้เหตผุลแสดงความสมัพันธเ์ชื่อมโยงมคีวามเป็นไปได้ 

2. มกีารวิเคราะห์ค าถามให้เหตผุลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคุม 

3. เหตผุลทุกค าถามเป็นข้อสรปุแสดงความเหน็จากสมาชิกกลุ่ม 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. ให้เหตผุลแสดงความสมัพันธเ์ชื่อมโยงมคีวามเป็นไปได้ 

2. มกีารวิเคราะห์ค าถามให้เหตผุลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคุม 

3. เหตผุลทุกค าถามเป็นข้อสรปุแสดงความเหน็จากสมาชิกกลุ่ม

เพียงบาคน 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. ให้เหตผุลแสดงความสมัพันธเ์ชื่อมโยงมคีวามเป็นไปได้น้อย 

2. มกีารวิเคราะห์ค าถามให้เหตผุลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคุม 

3. เหตผุลทุกค าถามเป็นข้อสรปุแสดงความเหน็จากสมาชิกกลุ่ม

เพียงบาคน 

       ระดบัคุณภำพ 1 

1. ให้เหตผุลแสดงความสมัพันธเ์ชื่อมโยงไม่มคีวามเป็นไปได้ 

2. ขาดการวิเคราะห์ค าถามให้เหตผุลเชื่อมโยงกระทู้และไม่ครบคุม 

3. เหตผุลทุกค าถามไม่ใช่ข้อสรปุแสดงความเหน็จากสมาชิกกลุ่ม 

2. บทบาทการอภิปลายกลุ่ม 

 บนัทกึความรู้สกึต่อบทบาทเมื่อเป็นผู้น า 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้น าเสนอ

ประเดน็ 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้สนับสนุน   

หรือโต้แยงประเดน็ 

 

 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ และ

ยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดกีว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ แต่

ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดีกว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะทกัษะการอภิปรายกลุ่ม 

       ระดบัคุณภำพ 3 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมสี่วนร่วม

เสนอน้อยครั้งมาก 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ แต่

ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดีกว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตรงตามมตกิลุ่ม 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอไม่ตรงประเดน็หัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตผุลประกอบแต่ยังมี

ส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสทิธผิู้เสนอไม่รับฟังให้จบขาด

ความตั้งใจ คล้อยตามเหตผุลใหม่โดยไม่ไตรตรอง 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุค าถามและคาดเดาค าตอบตามเพ่ือน 

 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ขาดการน าเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ 

 
 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

6. การใช้บรรณานุกรมอ่านสืบค้นความรู้สากลสนับสนุน และโต้แย้ง การคาดเดาค าตอบ 
 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการวางแผนสบืค้นความรู้ 

1. บนัทกึขั้นตอนการวางแผนสบืค้นเนื้อหา

สาระที่ตอบค าถามอยากรู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. เลือกใช้เคร่ืองมอืการสบืค้นได้สอดคล้องกบัรปูแบบ

บรรณานุกรม 

2. ก าหนดหัวเร่ืองที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกบั

ค าถามอยากรู้ 

3. เลือกแหล่งสบืค้นได้สอดคล้องกบัเคร่ืองมอืสบืค้น และ

ก าหนดปริมาณเร่ืองที่สบืค้นได้สมัพันธก์บัปริมาณเวลา 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. เลือกใช้เคร่ืองมอืการสบืค้นได้สอดคล้องกบัรปูแบบ

บรรณานุกรม 

2. ก าหนดหัวเร่ืองที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกบั

ค าถามอยากรู้ 

3. เลือกแหล่งสบืค้นได้สอดคล้องกบัเคร่ืองมอืสบืค้น และ

ก าหนดปริมาณเร่ืองที่สบืค้นไม่สมัพันธก์บัปริมาณเวลา 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. เลือกใช้เคร่ืองมอืการสบืค้นได้สอดคล้องกบัรปูแบบ

บรรณานุกรม 

2. ก าหนดหัวเร่ืองที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกบั

ค าถามอยากรู้ 

3. เลือกแหล่งสบืค้นไม่สอดคล้องกบัเคร่ืองมอืสบืค้น และ

ก าหนดปริมาณเร่ืองที่สบืค้นไม่สมัพันธก์บัปริมาณเวลา 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. เลือกใช้เคร่ืองมอืการสบืค้นได้สอดคล้องกบัรปูแบบ

บรรณานุกรม 

2. ก าหนดหัวเร่ืองที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาไม่สอดคล้องกบั

ค าถามอยากรู้ 

3. เลือกแหล่งสบืค้นไม่สอดคล้องกบัเคร่ืองมอืสบืค้น และ

ก าหนดปริมาณเร่ืองที่สบืค้นไม่สมัพันธก์บัปริมาณเวลา 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ไม่สามารถก าหนดเครื่องมอืสบืค้น และก าหนดสาระเนื้อหา

ไม่ได้ 
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- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการใช้เคร่ืองมอืสบืค้น 

2. บนัทกึขั้นตอนวิธใีช้เคร่ืองมอืสบืค้น    

โดยสรปุ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนงัสอื สิง่พิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการรวดเรว็ หรือใช้ประโยค หรือค าส าคญั น าทางใน

การ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการและรวดเรว็ 

      ระดบัคุณภำพ 4 

ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนงัสอื สิง่พิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการไม่รวดเรว็ หรือใช้ประโยค หรือค าส าคญั น าทาง

ในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการไม่รวดเรว็ 

      ระดบัคุณภำพ 3 

ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนงัสอื สิง่พิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้ประโยค หรือค าส าคญั น า

ทางในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการเป็นสว่นใหญ่ 

       ระดบัคุณภำพ 2 

ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนงัสอื สิง่พิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการได้น้อยครั้ง หรือใช้ประโยค หรือค าส าคญั น าทาง

ในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการได้น้อยครั้ง 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนงัสอื สิง่พิมพ์ไม่ได้ 

หรือใช้ประโยค หรือค าส าคญั น าทางในการ Search หาสาระ

เนื้อหาตามต้องการไม่ได้ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการอ่านสรปุเนื้อหาสาระความรู้ 

3. บนัทกึสรปุเนื้อหาสาระของแต่ละหัวเร่ืองที่

ตอบประเดน็ค าถามอยากรู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มเีนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกบัประเดน็ที่ก  าหนดทั้งหมด 

และถูกต้องเชื่อถอืได้ มบีรรณานุกรม 

2. เขยีนสรปุถ้อยค าส านวนถูกต้องเหมาะสม มลี าดบัความได้

ชัดเจนเข้าใจง่าย 

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายมกีารอ้างองิน่าเชื่อถอื 

4. มเีหตผุลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบที่

สมเหตสุมผลครบทุกประเดน็ค าถาม 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มเีนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกบัประเดน็ที่ก  าหนดทั้งหมด 

และถูกต้องเชื่อถอืได้ มบีรรณานุกรม 

2. เขยีนสรปุถ้อยค าส านวนถูกต้อง ยังมลี าดบัความยังวกวนไป

มาเข้าใจยาก 

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายไม่มกีารอ้างองิ 

4. มเีหตผุลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบที่

สมเหตสุมผลเป็นส่วนใหญ่ 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มเีนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกบัประเดน็ที่ก  าหนดทั้งหมด 

และถูกต้องเชื่อถอืได้ มบีรรณานุกรม 

2. เขยีนสรปุถ้อยค าส านวนถูกต้อง ยังมลี าดบัความยังวกวนไป

มาเข้าใจยาก 

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ไม่หลากหลายไม่มกีารอ้างองิ 

4. มเีหตผุลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบที่ไม่

สมเหตสุมผลบางส่วนเลก็น้อย 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มเีนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงกบัประเดน็ที่ก  าหนดทั้งหมด 

และขาดความถูกต้องเชื่อถอืได้หลายประเดน็ 

2. เขยีนสรปุถ้อยค าส านวนถูกต้องน้อย มลี าดบัความยังวกวน

ไปมาเข้าใจยาก 

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลายไม่มกีารอ้างองิ 

4. มเีหตผุลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาค าตอบที่ไม่

สมเหตสุมผลบางส่วนเลก็น้อย 

       ระดบัคุณภำพ 1 

มเีนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงกบัประเดน็ที่ก  าหนด ขาด

ความถูกต้องเชื่อถอืได้ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

7. การอภิปรายสรุปความรู้สากลตามประเด็นค าถาม 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการสรปุองคค์วามรู้ตามประเดน็ค าถาม  

และการคาดเดาค าตอบ 

1. บนัทกึปรับปรงุข้อสรปุเนื้อหาสาระของ 

แต่ละหัวเร่ืองที่ตอบประเดน็ค าถามอยาก

รู้ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตผุลความสมัพันธเ์ชื่อมโยงกนั ที่มี

ความเป็นไปได้ของค าถามและค าตอบ 

2. ทุกคร้ังที่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตผุล มกีารอ้างองิที่

เชื่อถอืได้ 

3. ทุกประเดน็ของค าตอบที่เป็นข้อสรปุเป็นข้อยอมรับจาก

สมาชิกกลุ่ม 

4. ม ีMind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ เป็น

รายบุคคลครอบคลุมทุกค าถามอยากรู้และการคาดเดา

ค าตอบ 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตผุลความสมัพันธเ์ชื่อมโยงกนั ที่มี

ความเป็นไปได้ของค าถามและค าตอบ 

2. ทุกคร้ังที่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตผุล มกีารอ้างองิที่

เชื่อถอืได้ 

3. บางประเดน็ของค าตอบที่เป็นข้อสรปุยังไม่เป็นข้อยอมรับ

จากสมาชิกกลุ่ม 

4. ม ีMind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ เป็น

รายบุคคลครอบคลุมทุกค าถามอยากรู้และการคาดเดา

ค าตอบ 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตผุลความสมัพันธเ์ชื่อมโยงกนั ที่มี

ความเป็นไปได้ของค าถามและค าตอบ 

2. บางกรณทีี่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตผุล ยังไม่มกีารอ้างองิ

ที่เชื่อถอืได้ 

3. บางประเดน็ของค าตอบที่เป็นข้อสรปุยังไม่เป็นข้อยอมรับ

จากสมาชิกกลุ่ม 

4. ม ีMind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ เป็น

รายบุคคลครอบคลุมทุกค าถามอยากรู้และการคาดเดา

ค าตอบ 

       ระดบัคุณภำพ 2 

ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตผุลความสมัพันธเ์ชื่อมโยงกนั ยงั

ขาดความเป็นไปได้ของค าถามและค าตอบหลายประเดน็   

ม ีMind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ เป็น

รายบุคคลไม่ครอบคลุมทุกค าถามอยากรู้และการคาดเดา

ค าตอบ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการสรปุองคค์วามรู้ตามประเดน็ค าถาม  

และการคาดเดาค าตอบ 

        ระดบัคุณภำพ 1 

ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตผุลความสมัพันธไ์ม่เชื่อมโยงกนั       

ไม่ม ีMind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล 

2. บทบาทการอภิปลายกลุ่ม 

 บนัทกึความรู้สกึต่อบทบาทเมื่อเป็นผู้น า 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้น าเสนอ

ประเดน็ 

 บนัทกึความรู้สกึเมื่อเป็นผู้สนับสนุน   

หรือโต้แยงประเดน็ 

 

 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง 

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมี

ส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ 

และยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดกีว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุจัดท า Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้  ตรงกบัข้อสรปุ 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง 

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมี

ส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ 

แต่ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดกีว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุจัดท า Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้  ตรงกบัข้อสรปุ 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอได้ตรงประเดน็หัวเรื่อง 

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตผุลประกอบและมี

ส่วนร่วมเสนอน้อยครั้งมาก 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มกีารเคารพสทิธผิู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ 

แต่ขาดการยอมรับเมื่อมเีหตผุลที่ดกีว่า 

3. มกีารบนัทกึข้อสรปุจัดท า Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้  ไม่ตรงกบัข้อสรปุ 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. เมื่อเป็นผู้น าเสนอประเดน็เสนอไม่ตรงประเดน็หัวเรื่อง 

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตผุลประกอบแต่

ยังมสี่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง 

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสทิธผิู้เสนอไม่รับฟังให้จบ

ขาดความตั้งใจ คล้อยตามเหตผุลใหม่โดยไม่ไตรตรอง 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ขาดการน าเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

8. กำรประเมินกำรตั้งประเด็นสนใจพฒันำนวตักรรมเพือ่พฒันำคุณภำพกำรด ำรงชีวิต  

    ตำมกระบวนกำร Project Based  

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการตั้งประเดน็สนใจพัฒนานวัตกรรม  

บนัทกึประเดน็สนใจในการพัฒนานวัตกรรม 

บนัทกึข้อจ ากดัที่ต้องการเปล่ียนแปลง 

บนัทกึทฤษฎคีวามรู้ที่เกี่ยวข้อง 

      ระดบัคุณภำพ 5 

ประเดน็สนใจมกีารระบุลักษณะข้อจ ากดัของกระบวนการ และ

ทฤษฎคีวามรู้ เดมิที่ต้องการเปล่ียนแปลงให้เกดิสิ่งใหม่ที่ระบุ

ประโยชน์การน าไปใช้ได้ดกีว่าเดมิอย่างชัดเจน 

      ระดบัคุณภำพ 4 

ประเดน็สนใจมกีารระบุลักษณะข้อจ ากดัของกระบวนการ และ

ทฤษฎคีวามรู้ เดมิที่ต้องการเปล่ียนแปลงให้เกดิสิ่งใหม่ที่ระบุ

ประโยชน์การน าไปใช้ได้ดกีว่าเดมิไม่ชัดเจน 

      ระดบัคุณภำพ 3 

ประเดน็สนใจมกีารระบุลักษณะข้อจ ากดัของกระบวนการ และ

ทฤษฎคีวามรู้ เดมิที่ต้องการเปล่ียนแปลงให้เกดิสิ่งใหม่ที่ไม่ได้

ระบุประโยชน์การน าไปใช้ได้ดกีว่าเดมิ 

       ระดบัคุณภำพ 2 

ประเดน็สนใจมคีวามไม่ชัดเจนในการระบุลักษณะข้อจ ากดัของ

กระบวนการ และทฤษฎคีวามรู้ เดมิที่ต้องการเปล่ียนแปลงให้เกดิ

สิ่งใหม่ และไม่ได้ระบุประโยชน์การน าไปใช้ได้ดกีว่าเดมิ 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ประเดน็สนใจมคีวามไม่ได้ระบุลกัษณะข้อจ ากดัของ

กระบวนการ และทฤษฎคีวามรู้ เดมิที่ต้องการเปล่ียนแปลงให้

เกดิสิ่งใหม่ และไม่ได้ระบุประโยชน์การน าไปใช้ได้ดกีว่าเดมิ 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

9. กำรประเมินกำรรวบรวมสรำ้งควำมรูส้ำกลใชส้รำ้งกระบวนกำรและขั้นตอน  

              ตำมกระบวนกำร Project Based 
 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 

ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน 

บนัทกึทฤษฎคีวามรู้หลัก 

บนัทกึทฤษฎคีวามรู้รอง 

บนัทกึทฤษฎคีวามรู้อื่น 

 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มกีารก าหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดมิ จากการ

ถอดประสบการณเ์ดมิ 

2. วิเคราะห์ความสมัพันธก์นัของประเดน็สนใจ และทฤษฎี

ความรู้ ชัดเจน 

3. มโีครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบครบถ้วน 

4. ใช้เคร่ืองมอืรวบรวมความรู้ได้หลากหลาย 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มกีารก าหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดมิ จากการ

ถอดประสบการณเ์ดมิ 

2. วิเคราะห์ความสมัพันธก์นัของประเดน็สนใจ และทฤษฎี

ความรู้ ชัดเจน 

3. มโีครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน 

4. ใช้เคร่ืองมอืรวบรวมความรู้ ไม่หลากหลาย 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มกีารก าหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดมิ จากการ

ถอดประสบการณเ์ดมิ 

2. วิเคราะห์ความสมัพันธก์นัของประเดน็สนใจ และทฤษฎี

ความรู้ ไม่ชัดเจน 

3. มโีครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน 

4. ใช้เคร่ืองมอืรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. ไม่มกีารก าหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดมิ  

2. วิเคราะห์ความสมัพันธก์นัของประเดน็สนใจ และทฤษฎี

ความรู้ ไม่ชัดเจน 

3. มโีครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน 

4. ใช้เคร่ืองมอืรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย 

       ระดบัคุณภำพ 1 

1. ไม่มกีารก าหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดมิ และไม่มี

การวิเคราะห์ความสมัพันธก์นัของประเดน็สนใจ และทฤษฎี

ความรู้ ไม่ชัดเจน 

2. โครงร่าง Project-Based ขาดส่วนประกอบไม่ครบถ้วน 

3. ใช้เคร่ืองมอืรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

10. กำรประเมินกำรปฏิบติัและปรบัปรุงตำมกระบวนกำรและขั้นตอน                              

ตำมกระบวนกำร Project Based 
 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 

ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน 

บนัทกึการศึกษาการใช้เคร่ืองมอืทุกขั้นตอน 

บนัทกึผลการปฏบิตัติามกระบวนการและ

ขั้นตอน  

บนัทกึปัญหาและวิธกีารแก้ปัญหา 

บนัทกึการตรวจสอบผล 

 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มกีารศึกษาความรู้การใช้เคร่ืองมอื อปุกรณอ์ย่างด ีน าไป

ฝึกลองใช้ และน าไปใช้ปฏบิตัติามกระบวนการและขั้นตอน

ได้อย่าช านาญ ไม่เกดิข้อขดัคล่องและเสยีหาย 

2. บนัทกึผลจากการปฏบิตัทุิกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธบิายความสอดคล้องของการเกดิผลกบัทฤษฎี

ความรู้ที่ได้วางกรอบไว้อย่างชัดเจน 

3. บนัทกึข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไป

ตามกรอบทฤษฎคีวามรู้  และบนัทกึผลการปรับปรงุ แก้ไข

จากกระบวนการหรือขั้นตอน หรอืจากกรอบทฤษฏคีวามรู้

ได้อย่างชัดเจน 

4. มกีารบนัทกึผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปฏบิตัิ

ตามกระบวนการและขั้นตอนมากว่า 2 คร้ัง จนมั่นใจและ

รับรองผลความเป็นไปได้ 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มกีารศึกษาความรู้การใช้เคร่ืองมอื อปุกรณอ์ย่างด ีน าไป

ฝึกลองใช้ และน าไปใช้ปฏบิตัติามกระบวนการและขั้นตอน

ได้อย่าช านาญ ไม่เกดิข้อขดัคล่องและเสยีหาย 

2. บนัทกึผลจากการปฏบิตัทุิกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธบิายความสอดคล้องของการเกดิผลกบัทฤษฎี

ความรู้ที่ได้วางกรอบไว้อย่างชัดเจน 

3. บนัทกึข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไป

ตามกรอบทฤษฎคีวามรู้  และบนัทกึผลการปรับปรงุ แก้ไข

จากกระบวนการหรือขั้นตอน หรอืจากกรอบทฤษฏคีวามรู้

ไม่มคีวามชัดเจน 

5. ไม่มกีารบนัทกึผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการ

ปฏบิตัติามกระบวนการและขั้นตอนมากว่า 2 คร้ัง จนมั่นใจ

และรับรองผลความเป็นไปได้ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 

ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน 

       ระดบัคุณภำพ 3 

1. มกีารศึกษาความรู้การใช้เคร่ืองมอื อปุกรณอ์ย่างด ีน าไป

ฝึกลองใช้ และน าไปใช้ปฏบิตัติามกระบวนการและขั้นตอน

ได้อย่าช านาญ ไม่เกดิข้อขดัคล่องและเสยีหาย 

2. บนัทกึผลจากการปฏบิตัทุิกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธบิายความสอดคล้องของการเกดิผลกบัทฤษฎี

ความรู้ที่ได้วางกรอบไว้ยังไม่ชัดเจน 

3. บนัทกึข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไป

ตามกรอบทฤษฎคีวามรู้ไม่ชัดเจนขาดรายละเอยีด และ

บนัทกึผลการปรับปรงุ แก้ไขจากกระบวนการหรือขั้นตอน 

หรือจากกรอบทฤษฏคีวามรู้ไม่มคีวามชัดเจน 

4. ไม่มกีารบนัทกึผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการ

ปฏบิตัติามกระบวนการและขั้นตอนมากว่า 2 คร้ัง จนมั่นใจ

และรับรองผลความเป็นไปได้บนัทกึข้อปัญหาจาก

กระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามกรอบทฤษฎี

ความรู้  และบนัทกึผลการปรับปรงุ แก้ไขจากกระบวนการ

หรือขั้นตอน หรือจากกรอบทฤษฏคีวามรู้ได้อย่างชัดเจน 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. ไม่มกีารศึกษาความรู้การใช้เคร่ืองมอื อปุกรณ ์แต่มกีาร

บนัทกึผลจากการปฏบิตัทุิกกระบวนการและขั้นตอน แต่

อธบิายความสอดคล้องของการเกดิผลกบัทฤษฎคีวามรู้ที่ได้

วางกรอบไว้ไม่มคีวามชัดเจน 

2. ขาดรายละเอยีดการบนัทกึข้อปัญหาจากกระบวนการและ

ขั้นตอนตามกรอบทฤษฎคีวามรู้  และขาดรายละเอยีดการ

บนัทกึผลการปรับปรงุ แก้ไข และขาดการตรวจสอบผลซ า้ 

       ระดบัคุณภำพ 1 

1. ด าเนนิการปฏบิตัแิละบนัทกึผลตามกระบวนการและ

ขั้นตอน โดยไม่อธบิายความสอดคล้องของการเกดิผลกบั

ทฤษฎคีวามรู้ที่ได้วางกรอบไว้ 

2. ขาดการบนัทกึข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอน 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

แบบประเมินทกัษะทีส่อดแทรกกิจกรรมตำมมำตรฐำนตวัช้ีวดักำรเรียนรูร้ำยวิชำทีเ่ป็นประเภท  
Psychomotor Domain และ Affective Domain ตำมกระบวนกำร Project Based 

 

เหตุกำรณแ์ละกิจกรรม

ของ Project-Based 

แหล่งสืบคน้      

หรือ

บรรณำนุกรม 

รำยงำนกำรปฏิบติั

ตำมหลกัควำมรู ้

ช่ือสมรรถนะ 

 

ระดบัคุณภำพกำรปฎิบติั 

เหตุกาณ ์1  

ช่ือกจิกรรม 
  (ระบุสมรรถนะตาม 

มฐ.ตชว./สมรรถนะตาม

สาขาวิชาชีพ/สมรรถนะ

ตามหลักสตูร) 

5  *มีหลักเกณฑย์ึดถือสบืค้น

ได้สอดคล้องกบั

บรรณานุกรม 

    *ปฏบิัติได้ด้วยตนเองโดย

ไม่ต้องมีคนบอกทุกคร้ัง 

4 * มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ได้
สอดคลอ้งกบับรรณานุกรม 

    *ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมี
คนบอกเป็นบางคร้ัง 
3 * มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ได้

สอดคลอ้งกบับรรณานุกรม 
    *ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมี

คนบอกบ่อยคร้ัง 
2  *มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ได้

สอดคลอ้งกบับรรณานุกรม
เป็นบางส่วน 

   *ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมี
คนบอกบ่อยคร้ัง 

1  *มีหลกัเกณฑย์ดึถือสืบคน้ไม่
สอดคลอ้งกบับรรณานุกรม  

    *ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดย
ตอ้งมีคนคอยบอก 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

 

11. สรุปผล สือ่สำร น ำเสนอ และกำรรวมกลุ่มวิชำชุมนุมเรียนรูก้ำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

 
รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 

ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน 

1. สรปุผล เขยีนรายงาน สื่อสาร และ

น าเสนอเผยแพร่ 

บนัทกึการเขยีนข้อสรปุผลการปฏบิตัิ 

บนัทกึผลการน าเสนอเผยแพร่ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มข้ีอสรปุที่กระชับชัดเจนทุกประเดน็ที่สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

2. มกีารเขยีนรายงานเป็นไปตามระเบยีบแบบแผน สาระ

เนื้อหาครบทุกประเดน็ที่เขยีนเหตผุลเชื่อมโยงอย่าง

สมเหตสุมผล ใช้ภาษาถูกต้องกระชับ 

3. มรีปูแบบการน าเสนอรายงานและผลงานที่หลากหลาย

เหมาะสม และมคีวามคดิเชงิสร้างสรรคใ์นการน าเสนอ 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มข้ีอสรปุที่กระชับชัดเจนทุกประเดน็ที่สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

2. มกีารเขยีนรายงานเป็นไปตามระเบยีบแบบแผน สาระ

เนื้อหาครบทุกประเดน็ที่เขยีนเหตผุลเชื่อมโยงอย่าง

สมเหตสุมผล ใช้ภาษาถูกต้องกระชับ 

3. มรีปูแบบการน าเสนอรายงานและผลงานจ ากดัรปูแบบและ

เหมาะสมเรียบง่าย 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มข้ีอสรปุที่กระชับชัดเจนทุกประเดน็ที่สอดคล้องกบั

สมมตฐิาน 

2. มกีารเขยีนรายงานเป็นไปตามระเบยีบแบบแผน สาระ

เนื้อหาครบทุกประเดน็ที่เขยีนเหตผุลเชื่อมโยงอย่าง

สมเหตสุมผล แต่มกีารใช้ภาษายงัไม่กระชับยังไม่ถูกต้องอยู่

หลายที่ 

3. มรีปูแบบการน าเสนอรายงานและผลงานจ ากดัรปูแบบและ

เหมาะสมเรียบง่าย 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. มข้ีอสรปุที่ไม่ชัดเจน และยงัไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

2. มกีารเขยีนรายงานเป็นไม่เป็นไปตามระเบยีบแบบแผน 

สาระเนื้อหาไม่ครบทุกประเดน็ไม่กระชับยังไม่ถูกต้อง 

3. มรีปูแบบการน าเสนอรายงานและผลงานจ ากดัรปูแบบและ

เรียบง่าย 

       ระดบัคุณภำพ 1  

 

 

 

 



72 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

มข้ีอสรปุที่ไม่ชดัเจน การเขยีนรายงานเป็นไม่เป็นไปตาม

ระเบยีบแบบแผน สาระเนื้อหาไม่ครบทุกประเดน็ การน าเสนอ

ไม่น่าสนใจ 

รายการข้อมูลและรายละเอยีด ระดบัคุณภาพของทกัษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 

ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน 

2. การรวมกลุ่มวิชาชุมนุมเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

บนัทกึบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้

การเป็นผู้ประกอบการในกจิกรรมชุมนุม 

 

บนัทกึการผลงานที่น าไปร่วมแสดงผลงาน 

 

 

    ชุมนุมการเป็นผูป้ระกอบการ และจดั

แสดงผลงานไดค้รบถว้น  

    น่าสนใจ 

      ระดบัคุณภำพ 5 

1. มรีายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการในวิชากจิกรรมชุมนุม หรือชมรม ที่มผีลงาน

จัดจ าหน่าย และมรีายงานผลประกอบการอย่างเป็นระบบ 

มบีญัชีรายรับรายจ่ายแสดงผลการพัฒนาขึ้น 

2. มผีลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือเข้า

เวทกีารแข่งขนั 

      ระดบัคุณภำพ 4 

1. มรีายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการในวิชากจิกรรมชุมนุม หรือชมรม ที่มผีลงาน

จัดจ าหน่าย และมรีายงานผลประกอบการอย่างเป็นระบบ 

มบีญัชีรายรับรายจ่ายแสดงผลการพัฒนาขึ้น 

2. ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือเข้า

เวทกีารแข่งขนั 

      ระดบัคุณภำพ 3 

1. มรีายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการในวิชากจิกรรมชุมนุม หรือชมรม แต่ยังขาด

ผลงานจัดจ าหน่าย และมรีายงานผลประกอบการ มบีญัชี

รายรับรายจ่าย 

2. ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือเข้า

เวทกีารแข่งขนั 

       ระดบัคุณภำพ 2 

1. ขาดรายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการในวิชากจิกรรมชุมนุม หรือชมรม  

2. ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือเข้า

เวทกีารแข่งขนั 

       ระดบัคุณภำพ 1 

ไม่ได้เข้าร่วมกจิกรรมชุมนุม หรือชมรม หรือเข้าร่วมแต่ไม่

แสดงบทบาทการเป็นสมาชิก 

 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมนิ 
ระดบั 5 มีคุณภาพดีเยีย่ม ระดบั 4 มีคุณภาพดีมาก  ระดบั 3 มีคุณภาพด  ระดบั 2 มีคุณภาพพอใช ้ ระดบั 1 มีคุณภาพระดบั
ปรับปรุง 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

เกณฑ์การผ่าน  ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัคุณภาพ  “ดี” ข้ึนไป 
                 โมดูล 6 กำรพฒันำสมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพและจดัท ำ Career Path 

 

 วตัถุประสงคก์ำรพฒันำสมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพและจดัท ำ Career Path 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสาขาวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานศึกษา สถานประกอบการ

และสถาบันการศึกษาต่อ 

2. เพ่ือประเมินบุคลิกภาพการเข้าเรียนตามโปรแกรมสาขาวิชาชีพ โดยความร่วมมือ จาก

หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการจัดหางาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สมาคมแนะแนวแห่ง

ประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่อ  และมีการเกบ็สะท้อนข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดย

ครูผู้สอนหน่วยบูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps 

3. เพ่ือประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพนักเรียนรายบุคคล โดยบันทกึความร่วมมือกบัศูนย์

พัฒนามือแรงงานจังหวัดเพ่ือประเมินออกใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 

4. เพ่ือเทยีบโอนหน่วยกติรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานศึกษา

ถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อ 

 

หลกักำรและเหตุผลทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการเปิดโปรแกรม

การเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการอัตราก าลังแรงงานของสถานประกอบการ ให้เข้ามาจัด และร่วม

จัดการศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติม และรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยท าบันทึกความร่วมมือกับ
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อร่วมก าหนดรายวิชา และจัดท าสาระส าคัญรายวิชาที่เป็น

พ้ืนฐานการศึกษาต่อ ส่งต่อเข้าเรียนสาขาวิชาชีพของสถาบัน และใช้สถานประกอบการจัดบุคลากรมาฝึก

สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ และใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ จัดท าแผนการรับผู้จบการศึกษาเข้า

ท างานหรือศึกษาต่อ มีการประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ก าหนดสมรรถนะตามสาขา

วิชาชีพ และประเมินสมรรถนะ ออกใบรับรองผ่านการประเมินสมรรถนะแต่ละสาขาวิชาชีพ และจัด

โปรแกรมการเรียนที่เอื้ อต่อการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพ่ือเตรียมอาชีวศึกษา ต้ังแต่มัธยมศึกษา

ตอนต้น เพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแบบเทียบเคียง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาในแต่ละ

จังหวัด 

 

 

บทบำทและหนำ้ทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

1.1 ก าหนดนโยบายแนวด าเนินการในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

  1.2 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการ

ก าหนดแนวด าเนินการในการเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



75 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

- 

แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

  1.3 ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกบัการฝึกฝน

อาชีพและฝีมือแรงงานที่อยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือรับการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร สถาน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กบันักเรียนที่เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.4  ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานความพร้อม

ในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.5 ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนในการ

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่  เ พ่ือให้เกิดความพร้อมตามมาตรฐานที่ก  าหนดในการเปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.8 น าผลการด าเนินการมาวิเคราะห์และวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ  

  1.9 สรุปและรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษาในสัง กัดที่ เ ปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  

2.1 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2.2 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการก าหนดและ

ประเมินมาตรฐานความพร้อมในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพ

ในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2.3 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพผู้เรียนในการจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

2.4 สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร

สถานที่ และสิ่งส าคัญจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.5 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการนิเทศ ก ากบั 

ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง 

2.6 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการน าผลการ

ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินการให้เกดิประสทิธภิาพ  

2.7 ร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการสรุปและรายงาน

ผลการด าเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

3.1 ด าเนินการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสตูร

วิชาชีพในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อม 

3.3 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกดัที่ขอเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

3.4 เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาขอความเหน็ชอบเปิด ขยาย ยุบ 

เลิก การจัดหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสตูรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ  

3.6 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการการ

อาชีวศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอาชีพและฝีมือแรงงาน และสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่

การศึกษา ให้การเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาสงักดั

เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ   

3.7 นิเทศ ก ากบั ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

3.8 วิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา  

3.9 สรุปและรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดการเรียนการ

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพ มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

4.1 ศึกษา ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ าเป็นในการเปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

4.2 ประสานงานกับสถานประกอบการในชุมชนและท้องถิ่น ในการน าข้อมูลความ

ต้องการด้านแรงงานและอาชีพ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการสอนในสาขาวิชาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพ ในสถานศึกษา 

4.3 ประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจกบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในวางแผนการด าเนินการ 

4.4 ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินการในจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

4.5 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

4.6 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความเหน็ชอบการจัดการเรียนการ

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา และเสนอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเห็นชอบ

ตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

4.7 ประสานงานและจัดท าข้อตกลงความร่วมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

4.8 ประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการ

ฝึกประสบการณ์ด้านทกัษะฝีมือแรงงานและรองรับการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา    

4.9 ส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมทรัพยากรทางการศึกษาด้านงบประมาณ วิชาการ 

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสิ่งส าคัญจ าเป็นให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพ ในสถานศึกษา  

4.10 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาให้

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

4.11 นิเทศ ก ากบั ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

4.12 วิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือน ามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา  

4.13 สรุปและรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

5.1 จัดท า ข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

5.2 ให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการเตรียมความพร้อมที่ขอเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

5.3 ให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการเตรียมประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพใน

สถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

5.4 สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ ์อาคาร

สถานที่ในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

5.5 ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

5.6 ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน

การน าผลการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

วิชาชีพในสถานศึกษามาวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการให้เกดิประสทิธภิาพ  

5.7 ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน

การสรุปและรายงานผลการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ชุมชนและท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  

6.1 บริการข้อมูลให้กบัสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ใน

ด้านความต้องการด้านอาชีพ แรงงานในชุมชนเพ่ือประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา      

6.2 บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ด้านอาชีพ สถานประกอบการ และฝึกประสบการณ์วิชา

อาชีพให้กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐานที่จัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

 7. สถานประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

  7.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร สถานฝึกประสบการณ์วิชาอาชีพให้กับ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐานที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

7.2 ร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานในการ

ก าหนดความต้องการด้านแรงงานและอาชีพรองรับผู้จบการศึกษา และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด

สาขาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา ในสถานศึกษา 

7.3 ร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานในการ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

8. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

8.1 รับสมัครงาน / รับแจ้งต าแหน่งงานจากสถานประกอบการณ์ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

8.2 ส่งคนงานให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือก บรรจุงาน 

8.3 ย่ืนขอ  ต่ออายุใบอนุญาตท างาน ต่างด้าว 

8.4 แนะแนวอาชีพ / ทดสอบความถนัดทางอาชีพในสถานประกอบการณ์ 

8.5 ให้ค าปรึกษา  แนะแนว  ในการท างานต่างประเทศ 

8.6 การอบรม  ฝึกแรงงานให้กบัประชาชนวัยท างาน 

8.7 การฝึกอาชีพ 

8.8 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

8.9 การพัฒนาบุคลากรในการฝึก 

8.10 การแข่งขันฝีมือช่าง 

8.11 การฝึกอาชีพโครงการพิเศษต่างๆ 

 

 9. จัดหางานจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

9.1 บริการจัดหางานภายในประเทศ 

9.2 รับสมัครงานและจัดหางานให้บุคคลทั่วไป 

9.3 จัดหางานให้กบันักเรียน/ นักศึกษา ที่ประสงค์จะท างานระหว่างปิดภาคเรียน    

(Part time) 

9.4 จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่างๆ 

9.5 ให้บริการแก่นายจ้าง สถานประกอบการณ์ ที่ต้องการแรงงานทุกระดับ โดยแจ้ง

ต าแหน่งงาน ที่ว่างทุกระดับ โดยแจ้งต าแหน่งงานว่างที่ส านักงาน 

9.6 จัดงานนัดพบแรงงาน  

9.7 ประสานการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ 

9.8 ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น 

9.10 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกบัการหางานท า 

9.11 จัดหางานเคล่ือนที่ 

9.12 บริการจัดหางานตามโครงการประกนัการมีงานท า 

9.13 เผยแพร่ข่าวสาร ต าแหน่งงานว่างทั้งของรัฐและเอกชน 

10. ครู มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

10.1 ครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค า แนะน า ช้ีแจง ท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาในการ

ตัดสินใจให้สามารถเลือกเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร

วิชาชีพในสถานศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

10.2 ครูแนะแนวท าหน้าที่แนะแนว ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา จัดระบบ/

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านวิชาการ ด้านอาชีพและการศึกษาต่อ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

สถานที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา 

ประกอบในการตัดสนิใจเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

10.3 ครูแนะแนวจัดท าหรือจัดหาแบบส ารวจ/แบบทดสอบความต้องการ ความ

สนใจ ความถนัด ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการตัดสินใจเลือกเรียนตามสาขาวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา ของนักเรียน 

10.4 ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวร่วมกันประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการ

ให้ข้อมูลการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อและเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียน 

10.5 ครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

10.6 ครูผู้สอนวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรวิชาชีพ

ในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา พัฒนา

ตนเองให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

11. ผู้ปกครองนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

11.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาอาชีพตามหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

11.2 ส ารวจความต้องการความสนใจ ร่วมตัดสนิใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาของนักเรียน 

11.3 ส่งเสริม สนับสนุนในการเตรียมการรับประเมินสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ

ของนักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา 

11.4 ร่วมมือในการวางแผนเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในการตัดสนิใจศึกษาต่อด้าน

อาชีพหรือการประกอบอาชีพ 

12. นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

12.1 ส ารวจความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเองเพ่ือประกอบการ

ตัดสนิใจก าหนดทางเลือกในการศึกษาต่อในสาขาวิชาอาชีพของตนเอง    

12.2 เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่ตนเองต้องการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษา       

12.3 เรียนรู้ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสตูรวิชาชีพในสถานศึกษาในสาขา

วิชาชีพที่เลือก    
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แนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชพี ส ำนกับริหำรงำนกำรมธัยมศกึษำตอนปลำย สพฐ. 

12.4 พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ การฝึกทกัษะ การฝึกประสบการณ์ และการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

โมดูล 7 กำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยไีปใชจ้ดักระบวนกำรเรียนรู ้

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบักระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการของ 5 Steps 

2. เพ่ือสร้างจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

หลกักำรและสำระส ำคญั 

เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึง

ต้องมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏบัิติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย

ความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนเทศ  ความรู้เกี่ยวกบัสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็น

การด าเนินการให้มีระบบ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสทิธภิาพทุกกระบวนการ

เรียนรู้ 

บทบำทสถำนศึกษำ 

1. จัดระเบียบการใช้อนิเตอร์เนท็ของโรงเรียน 

2. เตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถานที่ รองรับการใช้เทคโนโลยีและICT 

3. จัดและอ านวยความสะดวกการใช้เทคโนโลยีกบันักเรียนที่ขาดแคลน 

4. จัดสถานที่สบืค้นแบบ Off Line และ On Line 

บทบำทครู 

1. เลือกใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ในการจัดท าหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้  

2. ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  จัดท าใบความรู้ 

เอกสารมอบหมายการท างาน  การส่งงานในรูปแบบกลุ่มเมล หรือรูปแบบอื่น 

3. ใช้เทคโนโลยีในการประชุมเครือข่ายทางไกล ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒา

งานของคณะครู 

4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดท าเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล  จัดท าคลังข้อสอบ จัดชุด

ข้อสอบ จัดการสอบ และจัดเกบ็ข้อมูลและประมวลผล แสดงผลตามระเบียบการวัดประเมินผล 
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5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความก้าวหน้าและพฤติกรรมผู้เรียน 

6. ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการนิเทศให้ความช่วยเหลือ และก ากบัติดตามโรงเรียน 

บทบำทนกัเรียน 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสบืค้นความรู้ น าเสนอ สื่อสาร จัดเกบ็ 

2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกา ระเบียบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

3. นักเรียนมีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 

 

 

คณะท ำงำน และคณะวิทยำกร  
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