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สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
ปรับสาระ 4 การอาชีพ เป็น สาระ2 



โครงสร้ำงเวลำเรียน  ตำมประกำศลงวนัที่ 3 พฤษภำคม 2561 
เร่ืองกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน 



วชิำพืน้ฐำน ยดืหยุ่น 8 กลุ่มสำระฯ  
     ม.ต้น  880 ชม/ปี 
     ม.ปลำย รวม 3 ปี 1,640  
กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
  ม.ต้น 120  ช่ัวโมง / ปี 
  ม.ปลำย  รวม 3 ปี 360 ชม. 
วชิำเพิม่เติม   
   สถำนศึกษำก ำหนดเอง   
   (ปลดล๊อค) 

สอดคล้องกบั 
เกณฑ์กำรจบ 

4 

โครงสร้ำงเวลำเรียน  ตำมประกำศลงวนัที่ 3 พฤษภำคม 2561 
เร่ืองกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน 



- เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต 
- เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามสถานศึกษาก าหนด 

 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

เกณฑ์การจบ 
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

- ได้หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดย    
  รายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต  
  รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

ทั้ง 8  สาระการเรียนรู้ 
        ทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 



- เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต 
- เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามสถานศึกษาก าหนด 

 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

เกณฑ์การจบ 
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

- ได้หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดย    
  รายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต  
  รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

ทั้ง 8  สาระการเรียนรู้ 
        ทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 





การประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

• มีผลงานที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ ดีเยี่ยม 

• มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ด ี

• มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมี
ข้อบกพร่องบางประการ ผ่าน 

• ไม่มีผลงาน 
• มีผลงาน แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
ไม่ผ่าน 



การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 



การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ๕-๘ คุณลักษณะ และ 
ไม่มีคุณลักษณะใดต่ ากว่าระดับด ี

ดีเยี่ยม 

• มีผลการประเมินระดับดีเย่ียม ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดต่ ากว่าระดับดี 
• มีผลการประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ 
• มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน ๕-๗ คุณลักษณะ มีบางคุณลักษณะได้ระดับผ่าน 

ด ี

• มีผลการประเมินระดับผ่านทั้ง ๘ คุณลักษณะ 
•  มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ ที่

เหลือได้ระดับผ่าน 
ผ่าน 

• มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑ 
คุณลักษณะ 

ไม่ผ่าน 





ครูต้องสร้ำงแรงบันดำลใจ 

ครูต้องสนใจกระบวนกำรมำกกว่ำ 
ค ำตอบถูก-ผดิ 

ครูต้องวดัประเมินผล 
เพือ่มุ่งพฒันำอย่ำงรอบด้ำน 

เพือ่ผู้เรียน....ผู้สร้ำงอนำคตของชำต ิ



หน้ำทีค่รูทีส่ ำคญัทีสุ่ด คอืกำรพฒันำหลกัสูตร 

- ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวชิำ  
- ปรับปรุงหน่วยกำรเรียนรู้ 
- ปรับปรุงกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
- ปรับปรุงกำรวดัประเมนิผล 

อย่ำให้นักเรียนเสียผลประโยชน์ 

ออกแบบน ำหลกัสูตรสู่กำรสอน 

ใช้จัดกำรสอน  บนัทึกหลงัสอน  PLC 



หน้ำทีค่รูทีส่ ำคญัทีสุ่ด คอืกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลกัสูตรอย่ำงทนัสมยั 

  Thailand  4.0 ขับเคลือ่นด้วยควำมรู้  
  ควำมคดิสร้ำงสรรค์ นวตักรรม โดยไม่มีใครทิง้ข้ำงหลงั 
- กำรคดิระดับสูง   
- Active Learning  
- ทักษะในศตวรรษที่ 21  
-  กำรศึกษำเพือ่กำรอำชีพและกำรมีงำนท ำ  
-  วดัประเมินผลหลำยหลำยวธีิ 



 
 
 
 

 
 
 

คือ การ 
จัด 
การศึกษา 
ที่สอน 
แบบ 
ครูเป็นผู้ 
ให้นักเรียน 
เป็นผู้รับ 
 

คือ การจัดการศึกษา 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการจัดการเรียน 
การสอนที่สอดคล้อง 
กับความถนัด ความ
สนใจ และความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล  
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิต
วิญญาณในการเรียนรู ้
-แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนครู  
คือผู้สนับสนุน 

คือ การจัดการศึกษา 
ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่โดยใช้ 
- กระบวนการทาง 
ปัญญา  
(กระบวนการคิด) 
- กระบวนการทาง 
สังคม  
(กระบวนการกลุ่ม)  
- ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
- น าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้โดยมีครูเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกจัด
ประสบการณ์ให้แก่ 
ผู้เรียน 

คือ การจดัการศกึษาที่ 
- บูรณาการทั้งศาสตร์ศิลป์ 
เทคโนโลยีอย่างกลมกลนื 
- สร้างคนที่สังคมต้องการในทุกมิติ 
- มีรูปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย 
- สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤตกิรรมของผู้เรียน 
- การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ 
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจัยด้วย
วิทยาศาสตร ์
- ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั 

กศ.1.0 กศ.2.0 กศ.3.0 กศ.4.0 



เรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 

ทฤษฎี ทฤษฎีในทำงปฏิบัต ิ

จดบันทึก โปรเจคงำน 
เวร์ิกชอป 

งำนเสร็จ ควำมส ำเร็จ 

เรียนรู้ 
กำรเอำใจใส่ 

จูงใจให้แข่งขนั จูงใจให้แบ่งบัน 







 
Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทกัษะในการแก้ปัญหา)  
Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม)  
Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม ต่าง
กระบวนทศัน์)  
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น า)  
Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะด้านการส่ือสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ)  
Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร)  
Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)  
Compassion : มีคณุธรรม เมตตากรุณา มีระเบียบวนิยั  
 



คุณภำพผู้เรียน 
เก่ง  มีปัญญำ 

มคีวำมสุข 

มคีวำมรู้และทกัษะ 
มสีมรรถนะส ำคญั  
มทีกัษะใน ศตวรรษที ่21 

3 R 8 C  

ด ี 
มคุีณลกัษณะ 

ค่ำนิยม 12 ประกำร 

สุขภำพกำย 
จิต แข็งแรง  
มสุีนทรียภำพ 

มมีำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 
8 กลุ่มสำระ 



ท ำไมต้อง Active  Learning 



ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้กบั 
นักเรียนในปัจจุบัน 



ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้กบันักเรียนในปัจจุบนั 
จุดมุ่งหมำยกำรเรียนรู้ ระดบักำรเรียนรู้ 

ด้ำนพทุธิพสัิย  
(Cognitive Domain) 

 
 

๑.ความรู้ ความจ า 
๒.ความเขา้ใจ 
๓.การน าไปใช ้
๔.การวเิคราะห์ 
๕.การสงัเคราะห์ 
๖.การประเมินค่า 

ด้านจติพสัิย  
(Affective Domain) 

 

๑.กำรรับรู้ 
๒.กำรตอบสนอง 
๓.กำรเกิดค่ำนิยม 
๔.กำรจัดระบบ 
๕.บุคลิกภำพ 

ด้านทกัษะพสิัย 
 (Psychomotor 

Domain) 
 

๑.การรับรู้ 
๒.การลงมือปฏิบตัิท าตาม 
๓.การหาความถูกต้อง 
๔.ความชัดเจน ต่อเน่ืองใน
การปฏิบตัิ 
๕.ความเป็นธรรมชาต ิ

สภำพตลำดแรงงำนไทย 

สภาพสังคมไทย 

ผลการประเมินคุณภาพ 
O-NET ตชว.ควรู ้ PISA 

pisa.pptx
C:/Users/surfacepro/Desktop/OneDrive/งานรมช.ศธ/นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/Presentation ลดเวลาเรียน/สภาพแรงงาน.pptx
https://d.docs.live.net/44e72c9b300bcda6/งานรมช.ศธ/นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/Presentation ลดเวลาเรียน/สภาพสังคมไทย.pptx
https://d.docs.live.net/44e72c9b300bcda6/งานรมช.ศธ/นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/Presentation ลดเวลาเรียน/ผลO-NET.pptx
https://d.docs.live.net/44e72c9b300bcda6/งานรมช.ศธ/นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/Presentation ลดเวลาเรียน/pisa.pptx


กำรจัดกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่นักเรียนน่ังประจ ำเก้ำอี ้

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ระดับการเรียนรู้ 

ด้านพทุธิพสัิย  
(Cognitive Domain) 

 

๑. จ าได้ 
๒. เข้าใจ 
๓. น าไปใช้ 
๔. วเิคราะห์ 
๕. สังเคราะห์ 
๖.  ประเมนิค่า 

- เรียนจากครู
และอ่านหนังสือ 
ในห้องเรียน 
-ศึกษาใบความรู้ 
-น่ังโต๊ะท าใบงาน 
 คนเดยีว 

ประเมนิ          เคร่ืองมือ  
ทดสอบ           ข้อสอบ 
Pre –Post    ข้อสอบ 

กูขอระบาย.wmv


กำรจัดกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ทีนั่กเรียนน่ังประจ ำเก้ำอี ้

จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ 

ระดับการเรียนรู้ 

ด้านจิตพิสัย  
(Affective 
Domain) 

 

 ๑.การรับรู้ 
 ๒.การตอบสนอง 
 ๓.การเกิดค่านิยม 
 ๔.การจัดระบบ 
 ๕.บุคลิกภาพ 

เรียนจากครู 
และอ่านหนังสือ 

ในห้องเรียน 

ประเมนิ           เคร่ืองมือ  
ประเมนิตนเอง แบบสอบถาม       
ทดสอบ           ข้อสอบ 



จุดมุ่งหมายการ
เรียนรู ้

ระดับการเรียนรู ้

ด้านทักษะ
พสัิย 
 

(Psychomotor 
Domain) 

 

๑. การรับรู้ 
๒. การลงมอืปฏิบตัิท าตาม 
๓. การหาความถูกต้อง 
๔. ความชัดเจน ต่อเน่ือง 
    ในการปฏิบตัิ 
๕. ความเป็นธรรมชาต ิ

ลอกเลียน 
แบบ จาก
คร/ูสื่อ 

ประเมนิ           เคร่ืองมือ  
สังเกต             อยู่ในสมอง      
ทดสอบ           ข้อสอบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ทีนั่กเรียนน่ังประจ ำเก้ำอี ้



ทฤษฎกีำรเรียนรู้ 

1.1 ด้ำนพุทธิพสัิย    
(Cognitive Domain)   

1.2  
ด้ำนทกัษะพสัิย   
(Psychomotor   

Domain) 

1.3 ด้ำนจิตพสัิย  
(Affective   
Domain) 

มำตรฐำน/ตชว. 
    หลกัสูตรฯ 
  8 กลุ่มสำระฯ 

หลกัสูตรฯ 
Bloom’s Revised Taxonomy 



ควำมเข้ำใจ ระบุ อธิบำย จดัหมวดหมู่ บรรยำย อภิปรำย   รำยงำน  คดัเลอืก แปลควำม ถอดควำม  

วเิครำะห์ 
ประเมนิค่ำ/ตรีำคำ  เปรียบเทยีบควำมแตกต่ำง  
วพิำกษ์ บอกควำมแตกต่ำง แบ่งแยก  
แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำง ตรวจสอบ ทดลอง 

สร้ำง สร้ำง สร้ำงสรรค์ ออกแบบ พฒันำ คดิค้น  
แต่ง/ประพนัธ์  

1.1 ด้ำนพุทธิพสัิย   (Cognitive Domain)   
ควำมจ ำ ระบุ บอก  ให้ค ำจ ำกดัควำม  ท่องจ ำ  

ประเมนิค่ำ ประเมนิคุณค่ำ โต้แย้ง แก้ต่ำง พจิำรณำตดัสิน  
เลอืก สนับสนุน ให้คุณค่ำ ประเมนิ  

น ำไปใช้ สำธิต แสดงบทบำท ค ำนวณ แสดงตัวอย่ำง  
ร่ำงแบบ (sketch) หำค ำตอบ ใช้ เขียน  

ACTive 

ACtive 



1.2 ด้ำนทกัษะพสัิย  (Psychomotor  Domain) 
การรับรู้ 

(Imitation) สังเกตและท าตาม 
การลงมอืปฏิบัติ 

ท าตาม 
(Manipulation) 

ท าตาม / ฝึกปฏิบัติตามแบบ 

ความถูกต้อง 
(Precision) 

ปฏิบัติโดยไม่มีผู้ช้ีแนะ  วิเครำะห์ข้อผดิพลำด และ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติของตนเองได้ 

ความชัดเจน 
ต่อเนื่องในการ

ปฏิบตัิ
(Articulation) 

เรียนรู้วธีิการถูกต้องตามขั้นตอน ประเมนิ 
จส่ิงทีท่ าได้ดี ส่ิงที่ต้องแก้ไขได้ 

ความเป็น
ธรรมชาติ 

(Naturalization) 
แสดงพฤติกรรมเป็นประจ า  เป็นอตัโนมตัิ   
จนกลายเป็นธรรมชาติ เป็นนิสัย และภูมใิจ 



1. การรับรู้ 

2. การเตรียมพร้อมปฏิบัติ 

3. การตอบสนองแนวทางที่ให้ 

4. ขั้นกลไก 

5. การตอบสนองที่ซับซ้อน 

6. การปรับตัว 

6. การริเริ่ม ค้นหาตัวตนของเด็กแต่ละคน 
และพัฒนาพฤติกรรม 

ให้มีระดับที่สูงขึ้น 



1. การรับรู้ 

2. การกระท าตามแบบหรือเครื่องชี้แนะ 

3. การหาความถูกต้อง 

4. การกระท าอย่างต่อเนื่อง 

5. การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ค้นหาตัวตนของเด็กแต่ละคน 
และพัฒนาพฤติกรรม 

ให้มีระดับที่สูงขึ้น 



1.3 ด้ำนจิตพสัิย (Affective  Domain) 

การรับรู้ (Recive) ตั้งใจ  สนใจในส่ิงเร้า 

การตอบสนอง
(Respond) มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 

คุณค่า  ค่านิยม (Value) รู้สึกซาบซ้ึงยนิด ี และมเีจตคตทิีด่ต่ีอส่ิงน้ัน 

การจัดระบบ 
(Organize) 

เห็นความแตกต่างในคุณค่า , แก้ไขความขดัแย้ง  
สร้างปรัชญาหรือเป้าหมายให้กบัตนเอง 

บุคลกิภาพ 
(Characterize) ท าให้เป็นคุณลกัษณะหน่ึงของชีวติ 





ลกัษณะท่ีส ำคญัของ  Active Learning  
1.  ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมมำกกว่ำน่ังฟังเฉยๆๆ 
2.  ผู้เรียนมส่ีวนร่วม (กำรอ่ำน พูด และเขยีน) 
3.  กำรถ่ำยทอดข้อมูลมคีวำมส ำคญัน้อยกว่ำกำรพฒันำทกัษะ  
4.  เน้นควำมส ำคญัในกำรส ำรวจทศันะคต ิและค่ำนิยม 
     ของผู้เรียนให้มำกขึน้ 
5.   เพิม่แรงจูงใจให้กบัผู้เรียน 
6.   ผู้เรียนสำมำรถรับข้อมูลย้อนกลบั ทันทจีำกผู้สอน 
7.   ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกำรคดิขั้นสูง(คดิวเิครำะห์ ประเมนิค่ำ 
      และสร้ำงสรรค์ 



 
อุปกรณ์   ลูกโป่ง ขวดน ำ้  ล้อกระดุม  เชือก  หลอด ยำงรัดทีเ่จำะรู 
วธีิท ำ        
           

นักเรียนท ำของเล่นสนุกๆ รถเคลือ่นท่ีโดยใช้ลูกโป่ง 
กจิกรรมต่อไปนี ้เป็น Active Learning  หรือไม่ 

-   เจำะรู ร้อยเชือก  
-  ใส่ล้อ 4 ล้อ ขวดพลำสติก (ปิดฝำขวด) 
-  เสียบหลอดเข้ำไปในลูกโป่ง รัดปำกลูกโป่งด้วยยำงรัด 
-  น ำไปใส่ในขวดที่มทีี่เสียบหลอด (สังเกตจำกคลปิวดีโีอ)  
-  เป่ำลูกโป่ง ปล่อยลมออกจำกหลอด 

JET CAR - ENGLISH - 13MB.wmv.mp4
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น ำเสนอ 



ตัวอย่าง 1 กิจกรรมออกแบบจากขวดพลาสติก 

(คุณสมบัติของสาร  เทคโนโลยี)  /  (ทักษะการท างาน)        
           วิทยาศาสตร์ /  การงานอาชีพเทคโนโลยี 

     ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ 
ทันสมัย สู่ยุคปัจจุบัน 4.0 

งำนช้ินเดียวกนัแล้วแต่มุมมองตำมธรรมชำติวชิำ 

K 

P 

P 
                        เป็นนิสัย   
แสดงพฤติกรรมเป็นประจ า   
เป็นอัตโนมัติ   
 

จ า เข้าใจ 

(สร้ำง) 
ปฏิบัติ 

( น ำไปใช้  วเิครำะห์  ประเมนิ)  
A 

ท าให้เป็นคุณลกัษณะหน่ึงของชีวิต A 
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38 Ideas with Plastic Bottles.wmv
38 Ideas with Plastic Bottles.wmv


เป้าหมาย 
กิจกรรม Active นักเรียนในยคุปัจจุบัน 

พื้นฐานการคิดสร้างสรรค์  แต่ไม่ลอกแบบ      
ตัวอย่าง 1 กิจกรรมออกแบบจากขวดพลาสติก 
ตัวอย่าง 2  กิจกรรมออกแบบจากไม้แขวนเสื้อ 

พัฒนาต่อยอด 

สู่อาชีพ THAILAND 4.0 
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เป้ำหมำยตำมหลกัสูตรฯ 
(มฐ/ตชว.  สมรรถนะส ำคญั  คุณลกัษณะ) 

กจิกรรม 
กำรเรียนรู้ 

กำรวดัผล 
และประเมนิผล 



กจิกรรมกำรเรียนรู้ต้องบรรลุ ตัวช้ีวดั 
 

K 
Formative Assessment Summative   
Assessment 

Summative   Assessment 
ประเมนิระหว่างทาง 

 
P 

 
A 



K 
 
 
P 
 
 
a 

ประเดน็ประเมนิ ชิน้งาน จุดประสงค์ 



ประเดน็ชวนคดิ 

ทั้ง 3 กลุ่ม  
กระบวนกำรเป็น Active หรือไม่ 
 



ลกัษณะท่ีส ำคญัของ  Active Learning  
      ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมมำกกว่ำน่ังฟังเฉยๆๆ 
      ผู้เรียนมส่ีวนร่วม (กำรอ่ำน พูด และเขยีน) 
      กำรถ่ำยทอดข้อมูลมคีวำมส ำคญัน้อยกว่ำกำรพฒันำทกัษะ  
      เน้นควำมส ำคญัในกำรส ำรวจทัศนะคติ และค่ำนิยม 
      ของผู้เรียนให้มำกขึน้ 
      เพิม่แรงจูงใจให้กบัผู้เรียน 
      ผู้เรียนสำมำรถรับข้อมูลย้อนกลบั ทันทจีำกผู้สอน 
      ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกำรคดิขั้นสูง(คดิวเิครำะห์ ประเมนิค่ำ 
      และสร้ำงสรรค์ 

ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx


ผู้เรียนชอบ 
  ให้ครูบอก  น่ังฟัง   
- ไม่อยากคดิ 
-  เคยชินต่อแจกใบความรู้   
-  ไม่ชอบการท างาน 
    แบบร่วมมอืกนั 
  ฯลฯ 

ครู  ครูต้องเตรียม 
วางแผน หลายมติิ  
และมทีักษะ/เทคนิค 
การสร้างแรง
บันดาลใจ ฯลฯ 

สภาพแวดล้อม /  
บรรยากาศ  ส่ือ 
 อุปกรณ์  

ข้อกงัวล 



 กจิกรรมกลุ่ม    บรรยากาศ  Active  Learning   



1. บูรณำกำรรำยวชิำพืน้ฐำน / เพิม่เติม 
    1.1  สร้ำงหน่วยฯ 
    1.2  แบบสอดแทรก 
2. โครงงำน/กจิกรรม 
3. ลดเวลำเรียน เพิม่เวลำรู้ 
4. กจิกรรมพฒันำผู้เรียน (ชมรม) 

แนวทำงกำรน ำกจิกรรมกำรเรียนรู้สู่กำรปฏบิตัิ 



ตรวจสอบกจิกรรมในหน่วย 
ครูน าหน่วยมา 1 หน่วย  
ศึกษากิจกรรมในหน่วยและกรอกในใบ
กิจกรรมที่ 2 ปรับกิจกรรมเป็น Active   

กิจกรรมที่ 2 

ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx
ใบงานวันที่ 2 .docx


k/p กิจกรรมหลัก 

นร. Passive  
(ครู Active 
teaching) 

นร.Active (ใน
ธรรมชาติสาระ 

การเรียนรู้ฯ ปฏิบติั  

Active (สาระท่ี
เป็นเน้ือหา (K)) ชิ้นงาน / ภาระงาน 

การคิด
วิเคราะ
ห์ 

การจัดกระท า
ข้อมูลเดี่ยวให้
เป็นระบบใหญ่  
จัดกลุ่ม
เชื่อมโยง เป็น
เหตุเป็นผล  

- ครูเสนอแผนภูมิ 
/ แผนที่ความคิด  
และแสดงการ
จ าแนกวิเคราะห์ 
ข้อมูลให้นักเรียนดู 
- ครูอธิบายความ
เชื่อมโยง 
และบอกเหตุผล
ของข้อมูล 
ที่ควรจะเป็นให้
นักเรียนฟัง  

น าข้อมูลที่ปฏิบัติ
ตาม (ทักษะ) มา
จัดกลุ่มฝึกทีละ
ขั้นตอน  
หรือข้ันการเรียนรู้
การฝึกหัด 
- ร่วมมือกนัสงัเกต
ขอ้ผิดพลาด 
- ช่วยกนัแกปั้ญหา
ขอ้ผิดพลาด 
ปรับปรุงการ
ปฏิบติั  

- นักเรียนอ่าน
บทความ 
วรรณคดี
สถานการณ์ตาม 
ขอบข่ายเน้ือหา
ที่เก่ียวข้องกับ
สาระแกนกลาง  
-ร่วมกลุ่ม
ช่วยกัน จ าแนก 
วิเคราะห์ ข้อมูล 
 

- จัดท าแผนภูมิแบบ 
ต่าง ๆ พร้อมเขียน 
ค าอธิบาย / น าเสนอด้วย 
เทคโนโยลี 
ประเมินผล  
แบบตรวจงานที่ชัดเจนตรง
วัตถุประสงค์ 
 - ครูสะท้อนค าตอบของ
นักเรียน และ นักเรียน
สามารถให้เหตุผล และ
พัฒนางานให้ดีขึ้นได้หลาย
ครั้ง 



k/p กิจกรรมหลัก 

นร. Passive  
(ครู Active 
teaching) 

นร.Active (ใน
ธรรมชาติสาระ 
การเรียนรู้ฯ 
ปฏิบติั  

Active (สาระท่ี
เป็นเน้ือหา (K)) ชิ้นงาน / ภาระงาน 

รวบรว
มข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล 
คัดเลือกข้อมูลเชิง
ปริมาณ  เชิงคุณภาพ   
(ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น) 

นร. อ่านใบ
ความรู้ ฟัง  
ดูคลิปที่ครู
เตรียม ฯลฯ 
และท าใบงาน 
วิชาปฏิบัติ 
- ครู / ดคูลิป 
สาธิต 

- นักเรียนรวมรวม
ข้อมูล สังเกต 
การสาธิต 
- จับคู่ทบทวน
วิธีการ ทดลอง
ปฏิบัติตามความ
เข้าใจ  
 

นร.สืบค้น คนเดียว 
- จัดกลุ่มหลอม
รวมข้อมูลของทุก
คน อภิปรายข้อมูล
ที่แต่ละคนสืบค้น  
- ช่วยกันเสนอ
ค าตอบ และ 
เลือกค าตอบที่ดี
ที่สุด ท าภาระงาน
ชิ้นงานกลุ่ม  
 

- การน าเสนอด้วย
เทคนิคต่าง ๆ 
ประเมินผล 
 - ครูสะท้อน
ค าตอบของ
นักเรียน และ 
นักเรียนสามารถ 
ให้เหตุผลโต้แย้ง  
- ครูต้องอธิบาย
ยืนยันข้อเท็จจริงให้
นักเรียนเข้าใจสิ่งที่
ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่
ความคิดเห็น) 



k/p กิจกรรมหลัก 

นร. Passive  
(ครู Active 
teaching) 

นร.Active (ใน
ธรรมชาติสาระ 
การเรียนรู้ฯ 
ปฏิบติั  

Active (สาระท่ี
เป็นกระบวนการ 

(P)) 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ปฏิบัติ 
การ
ประกอ
บ
อาหาร 

ปฏิบัติ - ครู / ดคูลิป สาธิต 
 

- นักเรียนปฏิบัติ 
 

1 นร.ท า
ตาม 
2 ฝึก 
3 วิเคราะห์
การปฏิบัติ 
4 เป็น
ธรรมชาติ 
๕ พัฒนา
รูปแบบ 

ปฏิบัต ิ



ผลการเรียนรู้ 



การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้ 
ท้องถิ่น 

การวัดประเมิน
คุณภาพระดับท้องถิ่น + 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ 
จุดเน้น 

หลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา      รหัสรายวิชา   
ค าอธิบายรายวิชา   

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู ้

+ 

+ 

แผนการจัดการเรียนรู ้



ขั้นตอนกำรออกแบบกำรวดัและประเมนิผลกำรเรียนรู้ 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กำรวำงแผนกำรประเมินจำกโครงสร้ำงรำยวชิำและก ำหนดสัดส่วน 

ตรวจสอบกำรน ำตวัช้ีวดัไปใช้ในกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

กำรออกแบบกำรวดัและประเมนิผลหน่วยกำรเรียนรู้ 
ช้ินงำน ภำระงำน สะท้อนเป้ำหมำย นักเรียนรู้อะไร ท ำอะไรได้ มสีมรรถนะ คุณลกัษณะ 

รายการประเมนิ วธีิการ
ประเมนิ 

เคร่ืองมือ
ประเมนิ 

เกณฑ์ 
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วธีิการและเคร่ืองมือประเมนิ 
การประเมินแบบเลือกค าตอบ 

Selected responses 

การประเมินแบบสร้างค าตอบ 
Constructed responses 

-เลือกตอบหลายตัวเลือก  
           (Multiple  choice) 
 -ถูก-ผิด (True-False) 
 -จับคู่   ( Matching ) 
 -เตมิค า (Fill in) 

วธีิการและเคร่ืองมือ 
ประเมิน 2 ประเภท

หลัก 

Active  



การประเมนิแบบเลือกค าตอบ 
Selected responses 

-เลือกตอบหลายตัวเลือก  
           (Multiple  choice) 
 -ถกู-ผิด (True-False) 
 -จับคู่   ( Matching ) 
 -เตมิค า (Fill in) 
 ฯลฯ 

ไม่ต้องสร้าง
แนวทางการให้
คะแนน เพราะ
ค าตอบตายตัว 
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การประเมินแบบสร้างค าตอบ 

ภาระงาน/ช้ินงาน (ผลผลติ) 
- เรียงความ 
- งานเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
-  เขียนตอบแบบส้ัน 
-  ตาราง แผนภูม ิกราฟ รายงาน 
-  นิทรรศการ 
-  แฟ้มสะสมงาน   
-  โครงการ 

เคร่ืองมอื 
แบบตรวจ 
ค าตอบ 

ประเดน็ 
สอดคล้อง 
กบัเป้า 
หมาย) 
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เอกสารประกอบหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ได้ก าหนดวิธีการประเมินแบบต่างๆ ซ่ึงครผูู้สอนสามารถเลือกใช้ ได้ตาม
ความเหมาะสมดงัน้ี 
      1)  การสงัเกตพฤติกรรม           7)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
      2)  การสอบปากเปล่า                8)  การวดัและประเมินด้วยแบบทดสอบ 
      3)  การพดูคยุ                             9)   การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด 
      4)  การใช้ค าถาม                      10)  การประเมินตามสภาพจริง 
      5)  การเขียนสะท้อนการเรียนรู้11)  การประเมินตนเองของผู้เรียน 
      6)  การประเมินการปฏิบติั        12)  การประเมินโดยเพ่ือน 
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การประเมินแบบเลอืกค าตอบ 

- เหมาะในการประเมนิความรู้เกี่ยวกบั 
  ข้อเท็จจริง  แนวคิดพืน้ฐาน ทักษะท่ีไม่ซับซ้อน 
- ตรวจให้คะแนนรวดเร็ว 

 ไม่เหมาะในการประเมนิทักษะการคดิระดับสูง   
 การประเมนิสภาพจริง 

ข้อดี 

ข้อจ ากดั 



การประเมินแบบสร้างค าตอบ (ต่อ) 

-  ประเมนิความสามารถในการน าความรู้
และทกัษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
-  เหมาะในการประเมินสภาพจริง 

ข้อดี 

    การตรวจมีความซับซ้อน ต้องใช้
เกณฑ์ที่ชัดเจน เจาะจง เพื่อระบุระดับ
คุณภาพ 

ข้อจ ากัด 



วเิครำะห์ตวัช้ีวดัแกนกลำง 

ควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

+ + ส่วนท่ีสถำนศึกษำ 
เพิม่เติม 

โรงเรียน มฐ/ตชว. 

หลกัสูตรสถำนศึกษำ สู่ห้องเรียน 

เร่ืองท่ีต้องรู้ ส่ิงท่ีต้องท ำ สมรรถนะ + คุณลักษณะ 



มำตรฐำน 

ตัวช้ีวดั 1 

ตัวช้ีวดั 2 

ตัวช้ีวดั 3 

ตัวช้ีวดั 4 

ทักษะ + ควำมรู้ 

ทักษะ + ควำมรู้ 

เจตคต ิ

ทักษะ + ควำมรู้ 



น ำไปจัดท ำ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

น ำไปจัดท ำหน่วย 
กำรเรียนรู้ 
องิมำตรฐำน 

- ส่ิงต้องรู้ (K )  
- ต้องท ำ (P)   
- คุณลกัษณะ A 
- อืน่ๆ  

ออกแบบ
กจิกรรมฯ กำรวดัผล

ประเมนิผล 





การระบุสิ่งที่นักเรียนต้องรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจง 
- มีความเป็นรูปธรรม   
- น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วย การเรียนรู้ 
จัดการเรียนการสอน  
-  เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน 
 



มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

คุณลักษณะ 
(Attribute) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 กระบวนการ /ทักษะ 
(Process and Skill) 

ศ1.1ม.3/6 สร้าง
งานทศันศิลป์  
ทั้ง 2 มิติ และ 3  
มิติ เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
จินตนาการ 
 

วิธี/หลกัการ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์และ 
จินตนาการในการ
สร้างงาน 
ทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ 
และ 3 มิติ 
 

สร้างงานทศันศิลป์ 
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

ศ1.2ม.3/2ศึกษา
และอภิปราย
เก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ ท่ี
สะทอ้นคุณค่า
ของวฒันธรรม 

 

   อภิปราย 
งานทศันศิลป์  
ยคุต่าง ๆ  

  คุณค่าของ
วฒันธรรม 

ถ่ายทอด 
ประสบการณ์ 
และจินตนาการ 

การ
ประเมิน 

-วิธีการ 
-เครื่องมือ 

-วิธีการ 
-เครื่องมือ 



ค าอธิบายรายวชิาบอกอะไร 
 
นักเรียนเรียนอะไร   เรียนอย่ำงไร  
นักเรียนมภีำพรวมของคุณลกัษณะ   
KPA อย่างไร  



มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

คุณลักษณะ 
(Attribute) 

 กระบวนการ /ทักษะ 
(Process and Skill) 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ว4.1ม1/1 
อธิบายแนวคิดหลักของ 
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน และ
วิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่สง่ผลการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- อธิบาย 
- วิเคราะห ์

ว4.2ม3/1พัฒนา 
แอปพลิเคช่ันที่มีการ 
บูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค ์
 
 

ออกแบบ
วิธีการ 

ความรู้
แกนกลาง 



ล ำดบั มำตรฐำน/ ตัวช้ีวัด ช่ือหน่วย เวลำ น.น. 
จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ.......   ภำคเรียนที่ 1 ช้ัน ม.3  จ ำนวน 20 ช่ัวโมง 

พ ๑.๑ ม๓/๑  
พ ๔.๑ ม ๓/๑  
พ ๔.๑ ม ๓/๔ 
พ ๔.๑ ม ๓/๕ 

สุขภำพด ี 
ช่วยชำต ิ
ประหยดั 

8  
ช่ัวโมง 

พ ๑.๑ ม. ๓/๒ 
พ ๑.๑ ม. ๓/๓ 
พ ๒.๑ม๓/๒ 
พ๕.๑ ม๓/๓ 

ฉลำด รู้ทนั  
คดิ มทีำง 
ออก 
ถูกต้อง 
ปลอดภัย 

7  
ช่ัวโมง 

50 

30 

สำระส ำคญั 

1 

2 

กำรเปลีย่นแปลงของร่ำงกำย  จิตใจ 
อำรมณ์ สังคม  และสติปัญญำ แต่ละช่วงวยั 
ทุกคนจ ำเป็นต้องเข้ำใจ ปฏิบัติตนในด้ำน
โภชนำกำร และกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพ
ได้อย่ำงเหมำะพร้อมท้ังปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข 

อทิธิพลและควำมคำดหวงัของสังคมที่มีต่อ 
กำรเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น ทั้งด้ำนกำร 
เจริญเติบโตของร่ำงกำย และจิตใจ และ 
อทิธิพลของส่ือ  โฆษณำ  เป็นปัจจัยส ำคญัต่อ
กำรเปลีย่นแปลง  วยัรุ่นจึงจ ำเป็นต้องมีทักษะ
กำรคดิวิเครำะห์  เลอืกและตัดสินใจ ปฏิบัติ  
เพือ่ส่งเสริมสุขภำพและมีทักษะ วธิีกำร
แก้ปัญหำด้วยวธิีกำรที่ปลอดภยั และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  

3 5  
ช่ัวโมง 

20 



ลักษณะหน่วยการเรียนรู้ที่ด ี

   1 บูรณาการมากกว่า 2 สาระที่มีเนื้อหาใกลเ้คียง 
มีเหตุมีผลกัน เพื่อ สรา้งชิ้นงานได้ โดยประเมิน 
ชิ้นลดภาระงาน 
ผู้เรียน 
   2 มีความทันสมัยทั้งเนื้อหา 



การคิดโดยใช้ตารางวิเคราะห์ 

คลี่ตัวชี้วัด  วิเคราะห์  

กิจกรรม 

น าหน่วยการเรียนรู้มาพัฒนา 

ใบงานวันที่ 2 .docx


กจิกรรมที ่3 (ปรับจำกเดมิ) 
1.1 สำระทีม่กีำรเปลีย่นแปลงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ 
    วเิครำะห์ตวัช้ีวดัใหม่    
    เพือ่จัดท ำค ำอธิบำยรำยวชิำใหม่  
    และจัดท ำโครงสร้ำงรำยวชิำ ใหม่ 
    (คณิต    วทิย์    สำระภูมศิำสตร์)   

../../../../../super/AC.html
../../../../../super/AC.html
../../../../../super/AC.html
../../../../../super/AC.html
SC61.pdf


กจิกรรมฝึกพำท ำ 

1.2 สำระทีไ่ม่เปลีย่นแปลงให้ตรวจสอบ โดย 
    1. ตรวจสอบทุกหน่วย โดยน ำหน่วยมำทบทวนคลีต่ัวช้ีวดั  
        และปรับหน่วยให้สอดคล้องกบัปัจจุบนั  
       ทั้งกำรวดัประเมนิผล  กจิกรรมฯ 
    2. ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำ 

กำรคลีต่ัวช้ีวดั 

ตัวช้ีวดั        ภำษำไทย   ภำษำต่ำงประเทศ  สังคม ฯ 
                    กำรงำน (2สำระ)  ศิลปศึกษำ  ศึกษำและพลศึกษำ 

http://spbkk1.sesao1.go.th/AC.html 
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คลี่ตัวชี้วัด/สังคมศึกษ[1]...doc
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หน่วยการเรียนรู้ การสรุปใจความ  จ านวน  5 ชัว่โมง 
ตชว./ 

ผลการเรียนรู้ 
ระดบัความรู้ 
รู้อะไร   K 

นร. 

ท าอะไรได้ 
P 

สมรรถนะ 
ส าคญั 

P 

คณุ 
ลกัษณะ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

การวดั 
ประเมินฯ 

ส่ือ กิจกรรม 

พดูสรุปใจความส าคญั 
ของเร่ืองที่ฟัง 
และด ู
 
เลา่เร่ืองยอ่ 
จากเร่ืองที่ฟังและด ู
 
พดูแสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค์เก่ียว 
กบัเร่ือง ที่ฟังและด ู

การสรุป
หลกัการฟัง
หลกัการพดู 

พดูสรุปใจ 
ความส าคญั 

การสือ่สาร - ใฝ่รู้ 
- มีวินยั 
- รักชาติฯ 
- รักความ
เป็นไทย 
- ซื่อสตัย์ 

การเลา่ย่อเร่ือง
จากท่ีฟังและดู เลา่เร่ืองยอ่ 

การคิดวิเคราะห์ 

การใช้เทคโนโลยี 

หลกัการแสดง
ความคิดเห็น 
อย่างสร้างสรรค์ 

- พดู   
เลา่เร่ืองย่อ  
จากเร่ืองท่ีฟัง
และด ู
- การพดู
แสดงความ 
คิดเห็น 
-ข้อเขียน 
แสดงความ
คิดเห็นจาก
เร่ืองท่ีพดู 

ระหวา่งเรียน 
- สงัเกตฯ 
- การถาม
ตอบ 
- ตรวจงาน 
 
 
สิน้สดุการ
เรียน 

-Power 

Point 
สาระ 
ส าคญัหลกั 
การพดู ฟัง 
เขียน 
-vcd 
-บทความ/ 
สารคดี/ 
เร่ืองสัน้ 
 

-แจ้งจดุฯ 
-เสนอส่ือฯ power 
Point   VCD 
-จดักลุม่ 
แลกเปล่ียน 
ศกึษาเพิ่มเติม 
-ครูอ่านบทความ/ 
สารคด/ีเร่ืองสัน้  
นกัเรียน 
วเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน 
จดักลุม่นกัเรียน  
นกัเรียนทกุคนในกลุ่ม
ปฏิบตักิิจกรรม 
- พดู   
เลา่เร่ืองย่อ  
จากเร่ืองท่ีฟังและด ู
- แสดงความ 
คดิเห็น 
-เขียน 
แสดงความคดิเห็นจาก
เร่ืองท่ีพดู 
 
 

พดูแสดง 
ความคิดเห็น 

ท ๓.๑ม๑/๓ 

ท ๓.๑ม๑/๒ 

ท ๓.๑ม๑/๑  

ท ๓.๑ม๑/๖ 
มีมารยาทในการฟัง 
การด ูและการพดู 

การคิดสร้างสรรค์ 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบั
สาระจากสื่อที่ได้รับ 

ท๒.๑ ม.๑/๖  

หลกัการเขียน 

มารยาทในการ
ฟัง ด ูและพดู 

A 

กลิ่นโคลนสาบควาย.avi
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กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
กิจกรรมในหน่วย.doc
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การประเมนิแบบสร้างค าตอบ 
(ต่อ) 

 
- การน าเสนอ 
   - การอ่านออกเสียง 
   - การอ่านท านองเสนาะ 
   - การโต้วาท ีการอภิปราย 
   - กจิกรรมทีแ่สดงออก  
       การแสดงดนตรี  กฬีา 
       การวาดภาพ การสาธิต    

ชิน้งาน/ภาระงาน  
(การปฏิบัติ Performances) 

เคร่ืองมือ 
แบบ
ตรวจ 
ค าตอบ 
 

ประเดน็ 
สอดคล้อง 
กับเป้า 
หมาย) 



สรุปวธีิการและเคร่ืองมือประเมิน   
แบบเลอืกค ำตอบ แบบสร้ำงค ำตอบ 

ผลผลติ กำรปฏิบัต ิ

• เลอืกตอบ  
หลำยตัวเลอืก 
• ถูก-ผดิ  
• จับคู่ 
•  เติมค ำ 

 - เรียงควำม 
 - งำนเขียนสะท้อนกำรเรียนรู้(อนุทิน) 
 -   เขียนตอบแบบส้ัน 
 -   ตำรำง  แผนภูมิ กรำฟ   
 -  นิทรรศกำร 
 -  แฟ้มสะสมงำน   
 -  โครงงำน 

  - กำรพูดน ำเสนอ 
  - กำรอ่ำนออกเสียง 
  -  กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ 
  - กำรโต้วำที กำรอภิปรำย 
  - กิจกรรมท่ีแสดงออก  
     กำรแสดงดนตรี  กีฬำ   
     กำรวำดภำพ กำรสำธิต  

กำรตั้งค ำถำม 

กำรสังเกตอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

กำรพูดคุยระหว่ำงครูกับนักเรียน 



(Scoring Rubrics)

เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการประเมินทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
(Procedure) และผลงานจากการปฏิบัติ (Product)  เพื่อก าหนด
แนวทางในการตัดสินอย่างยุติธรรม และปราศจากความล าเอียงจาก
ผู้ตรวจให้คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนนจึงต้องมีความชัดเจนอย่าง
พอเพียง  เพื่อให้ผู้ประเมินทุกคนสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนน
เดียวกันประเมินชิ้นงานของผู้เรียนชิ้นเดียวกันแล้วให้คะแนนได้ตรงกัน 

../../../../../super/AC.html
../../../../../super/AC.html
../../../../../super/AC.html


(Scoring Rubrics)

แบบภาพรวม 
(Holistic Rubrics) 
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ตวัอย่าง Rubrics 
ประเดน็กำรประเมิน ดีเยี่ยม น่ำพอใจ ก ำลังพฒันำ ต้องปรับปรุง 

ร่วมในกำร
อภิปรำยกลุ่ม 

เอำใจใส่ในทุก
ประเดน็ที่
อภิปรำย 
ให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทำง
แก้ปัญหำ 
 

เอำใจใส่บำง
ประเดน็ที่อภิปรำย 
ร่วมให้
ข้อเสนอแนะและ
แนวทำงแก้ไขเป็น
บำงคร้ัง หรือร่วม
ในกำรปรับแต่ง
ข้อแนะน ำที่ผู้อืน่
เสนอ 

เอำใจใส่บำง
ประเดน็ที่อภิปรำย 
เป็นบำงคร้ัง ไม่ให้
ข้อเสนอแนะและ
แนวทำงปัญหำแต่
ร่วมในกำร
ปรับแต่ง
ข้อแนะน ำที่ผู้อืน่
เสนอ 
 

ไม่ร่วม
อภิปราย  และ
ไม่พยายามใน
ร่วมปรับแต่ง
ข้อแนะน าที่
ผู้อื่นเสนอ 
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1.  ก าหนดภาระงาน  :                                                   
ผลผลิต  กระบวนการ  การปฏบิัติ 

2. ก าหนดประเดน็การประเมนิ 
3. เลือกประเภทเกณฑ์การประเมนิที่ต้องการใช้  :  

Holistical Rubrics หรือ  Analytical  Rubrics 
4. ก าหนดจ านวนระดับคุณภาพ 
อธิบายระดบัคุณภาพของแต่ละประเดน็การประเมนิ 
6. ก าหนดค่าน า้หนักของแต่ละประเดน็การประเมนิ  
 กรณีเลือกใช้แบบ Analytical rubrics 
7. วพิากษ์ร่วมกันกับเพื่อนครู / นักเรียน 
8. ทดลองใช้และปรับปรุง 

การสร้าง Rubrics 
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ตัวอย่าง : เกณฑ์การให้
คะแนน 
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ตย.การน าเสนอผลงานของนักเรียน 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
น า้หนัก 4 3 2 1 

วธีิการ
น าเสนอ 

การน าเสนอ
มีล าดบั
ขัน้ตอน
น่าสนใจ และ
ใช้สื่อ
ประกอบได้
เหมาะสม 

การ
น าเสนอมี
ล าดบั
ขัน้ตอน  
น่าสนใจ 
แต่ใช้สื่อไม่
เหมาะสม 

การ
น าเสนอมี
ล าดบั
ขัน้ตอน 
แต่ไม่
น่าสนใจ  

การ
น าเสนอ
ไม่เป็น
ล าดบั
ขัน้ตอน  

4 
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การน าเสนอผลงานของนักเรียน(ต่อ) 
ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
น า้หนัก 

4 3 2 1 

การใช้ภาษา สื่อ
ความหมาย
เข้าใจ
ชัดเจนไม่
วกวน และ
ออกเสียง
อักขระ
ถกูต้องทุก
แห่ง 

สื่อ
ความหมาย
ได้เข้าใจ
ชัดเจนแต่
ออกเสียง
อักขระไม่
ถกูต้องบาง
แห่ง 

สื่อ
ความหมาย
ได้เข้าใจ แต่
ออกเสียง
อักขระไม่
ถกูต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สื่อ   
ความ 
หมาย   
ไม่เข้าใจ 

3 
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ประเดน็การ
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 
น า้หนัก 

4 3 2 1 

บุคลกิ
ท่าทาง 

มีความ
เชื่อม่ัน 
ลีลา
ท่าทาง
เหมาะสม 
การแต่ง
กาย
เรียบร้อย 

มีความ
เชื่อม่ัน 
ลีลา
ท่าทาง
เหมาะสม 
การแต่ง
กายไม่
เรียบร้อย 

มีความ
เชื่อม่ัน 
ลีลา
ท่าทาง
เหมาะสม 
การแต่ง
กายไม่
เหมาะสม 

ขาด
ความ
เชื่อม่ัน 

2 

การน าเสนอผลงานของนักเรียน(ต่อ) 



ประเดน็กำรประเมิน ดีเยี่ยม น่ำพอใจ / ดี ก ำลังพฒันำ / 
ผ่ำน 

ต้องปรับปรุง/ 
ไม่ผ่ำน 

ข้อเขยีน  
และกำรคิด
วิเครำะห์ 

ใช้ภำษำ
ชัดเจน 
ถูกต้องเขยีน
จ ำแนกและ
เช่ือมโยงแสดง
ควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
ข้อเสนอแนะ
และแนวทำง
แก้ปัญหำ 
 
 

ใช้ภำษำชัดเจน 
ถูกต้องเขยีน
จ ำแนกและ
เช่ือมโยงแสดง
ควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

ใช้ภำษำชัดเจน 
ถูกต้องแต่อ่ำน
แล้วไม่เข้ำใจ 
 

ใช้ภำษำไม่
ถูกต้อง 
 

ตัวอย่าง Rubrics 



ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม น่ำพอใจ / ดี ก ำลังพฒันำ / 
ผ่ำน 

ต้องปรับปรุง/ 
ไม่ผ่ำน 

การมี
วินัย 

ส่งงานก่อน
หรือ ตาม
ก าหนด 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนด 1/2 
วัน 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติทุกคร้ัง
ต่อเน่ืองเป็น
เวลา 
4  สัปดาห์ 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติต่อเน่ือง
เป็นบางช่วง 
4 สัปดาห์  / 
บันทึกต่อเน่ือง 
3  สัปดาห์ 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติต่อเน่ือง
เป็นบางช่วง 3 
สัปดาห์   บันทึก
ต่อเน่ือง 2 
สัปดาห์ 
 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติน้อยกว่า 
1  สัปดาห์ 
 

ประเดน็ 
การประเมิน 



ประเด็น 

การประเมิน . 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม น่ำพอใจ ก ำลังพฒันำ ต้องปรับปรุง 

การใฝ่เรียนรู้ มข้ีอมูลแหล่ง
ค้นคว้า 4- 5 
แหล่ง 
ขึน้ไป และ
แสดงการอ้างองิ 

มข้ีอมูลแหล่ง
ค้นคว้า  2 - 3  
แหล่ง ขึน้ไป 
แสดงการอ้างองิ 
 

มข้ีอมูลแหล่ง
ค้นคว้า  1 แหล่ง 
มอ้ีางองิ 

มข้ีอมูล 
ไม่มแีหล่ง
อ้างองิ 

การมจีิต
สาธารณะ 

กระตือรือร้นใน
การช่วยเพือ่น
เมือ่เพือ่นท า
ไม่ได้โดยเพือ่น
ไม่ร้องขอ 
 

เพือ่นขอให้ช่วย
จึงช่วยเพือ่น
ด้วยความเต็มใจ 
 

ช่วยเพือ่นตามครู
บอกเพราะ 
เกรงใจครู 
 

ช่วยเหลอืเพือ่น 
เพราะครูส่ัง 
 



กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

กจิกรรม 1 
กจิกรรม 2 

กจิกรรม 3 

กจิกรรม 4 

กจิกรรม 5 



หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมีการวัดและประเมินผล 

1. วัดผลและประเมนิผลระหว่างกจิกรรม ตวัอย่าง 
รายการประเมนิ วธีิการ

ประเมนิ 
เคร่ืองมือ
ประเมนิ 

เกณฑ์ 

1 สรุปผลการ
รวบรวมวเิคราะห์
ข้อมูล 

ตรวจชิน้งาน แบบตรวจชิน้งาน ระดบัคุณภาพ 3 
ระดบั (ด ีพอใช้ 
ปรับปรุง) 

3 ใฝ่รู้ เรียนรู้  
การสืบค้นข้อมูล 

- การสังเกต - แบบสังเกต ดเียี่ยม  ด ี ควร
พฒันา 

2 การใช้เทคโนโลยี  
- การสังเกต 
- ตรวจแหล่งสืบค้น 
ในการอ้างองิ  

- แบบสังเกต 
- แบบตรวจชิน้งาน  



หน่วยการเรียนรู้ การสรุปใจความ  จ านวน  5 ชัว่โมง 
ตชว./ 

ผลการเรียนรู้ 
ระดบัความรู้ 
รู้อะไร   K 

นร. 

ท าอะไรได้ 
P 

สมรรถนะ 
ส าคญั 

P 

คณุ 
ลกัษณะ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

การวดั 
ประเมินฯ 

ส่ือ กิจกรรม 

พดูสรุปใจความส าคญั 
ของเร่ืองที่ฟัง 
และด ู
 
เลา่เร่ืองยอ่ 
จากเร่ืองที่ฟังและด ู
 
พดูแสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค์เก่ียว 
กบัเร่ือง ที่ฟังและด ู

การสรุป
หลกัการฟัง
หลกัการพดู 

พดูสรุปใจ 
ความส าคญั 

การสือ่สาร - ใฝ่รู้ 
- มีวินยั 
- รักชาติฯ 
- รักความ
เป็นไทย 
- ซื่อสตัย์ 

การเลา่ย่อเร่ือง
จากท่ีฟังและดู เลา่เร่ืองยอ่ 

การคิดวิเคราะห์ 

การใช้เทคโนโลยี 

หลกัการแสดง
ความคิดเห็น 
อย่างสร้างสรรค์ 

- พดู   
เลา่เร่ืองย่อ  
จากเร่ืองท่ีฟัง
และด ู
- การพดู
แสดงความ 
คิดเห็น 
-ข้อเขียน 
แสดงความ
คิดเห็นจาก
เร่ืองท่ีพดู 

ระหวา่งเรียน 
- สงัเกตฯ 
- การถาม
ตอบ 
- ตรวจงาน 
 
 
สิน้สดุการ
เรียน 

-Power 

Point 
สาระ 
ส าคญัหลกั 
การพดู ฟัง 
เขียน 
-vcd 
-บทความ/ 
สารคดี/ 
เร่ืองสัน้ 
 

-แจ้งจดุฯ 
-เสนอส่ือฯ power 
Point   VCD 
-จดักลุม่ 
แลกเปล่ียน 
ศกึษาเพิ่มเติม 
-ครูอ่านบทความ/ 
สารคด/ีเร่ืองสัน้  
นกัเรียน 
วเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน 
จดักลุม่นกัเรียน  
นกัเรียนทกุคนในกลุ่ม
ปฏิบตักิิจกรรม 
- พดู   
เลา่เร่ืองย่อ  
จากเร่ืองท่ีฟังและด ู
- แสดงความ 
คดิเห็น 
-เขียน 
แสดงความคดิเห็นจาก
เร่ืองท่ีพดู 
 
 

พดูแสดง 
ความคิดเห็น 

ท ๓.๑ม๑/๓ 

ท ๓.๑ม๑/๒ 

ท ๓.๑ม๑/๑  

ท ๓.๑ม๑/๖ 
มีมารยาทในการฟัง 
การด ูและการพดู 

การคิดสร้างสรรค์ 

เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบั
สาระจากสื่อที่ได้รับ 

ท๒.๑ ม.๑/๖  

หลกัการเขียน 

มารยาทในการ
ฟัง ด ูและพดู 

A 

กลิ่นโคลนสาบควาย.avi
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  ตัวช้ีวดั / 
ผลกำร
เรียนรู้ 

ระดบั
ควำมรู้ 
ตำม

ตัวช้ีวดั  

ทักษะ / 
กระบวน
กำร 

ท ำให้เกดิ  
ค ำส ำคญั ช้ินงำน/ 

ภำระงำน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- เนน้การคิดวิเคราะห์   
 Active learning  
- ศตวรรษท่ี 21 
 สอดคลอ้งกบัยคุ Thailand4.0 

กำรวดั
ประเมินผล 

สมรรถน
ะส ำคญั 

คุณ 
ลกัษณะ 

เคร่ืองมือ
วดั 
วิธีวดั 
แนว
ทางการให้
คะแนน
และเกณฑ์
เกณฑก์าร
วดั 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 


