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แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ปีที่พิมพ์	 พ.ศ.	2558

จำ�นวนพิมพ์	 5,000	เล่ม

ลิขสิทธิ์โดย	 สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พิมพ์ที่	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด 

 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   

 โทร. 0−2561−4567 โทรสาร 0−2579−5101 

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา                                                         



ค�าน�า

การศึกษาเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ทำาหน้าที่ต่างๆ ที่เป็น

รากฐานสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม และ

เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญ

รุง่เรอืงของประเทศ แตใ่นสภาวการณป์จัจบุนั ทัว่โลกกำาลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม 

การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำาลังพัฒนา  

ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจำานวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ 

ย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษา และข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและทำางานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม โลกการทำางาน ปรับเปลี่ยนจากการทำางานที่ใช้บุคคลที่มีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะ

เดยีวกนั และทำางานในสายงานเดยีวกนั จำาเปน็ตอ้งปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง โดยตอ้งจดัการศกึษา 

ใหท้นักบัสถานการณโ์ลก ทีเ่ตม็ไปดว้ยความรูแ้ละขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ตอ้งวางแผนการผลติและพฒันา

กำาลังคนของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนม ี

จุดมุ่งหมายสำาคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา

ระหว่างกัน นำาไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (single 

market) เพื่อรองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะ 

การพฒันามาตรฐานทางการศกึษารว่มกนัของสถาบนัการศกึษาในภมูภิาค และการรบัรองระบบเทยีบหนว่ยกติ 

ระหว่างกัน จะนำาไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทย

จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนากำาลังคนให้มีมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจน 

เตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายความว่า 

เรยีนรูเ้พือ่ ใหไ้ดว้ชิาแกนและแนวคดิสำาคญัในศตวรรษที ่21 ซึง่ตอ้งใหไ้ดท้ัง้สาระวชิา และไดท้กัษะ 3 ดา้น 

คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

เพื่อความสำาเร็จทั้งด้านการทำางานและการดำาเนินชีวิต

 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนากำาลังคนให้มีขีดความ

สามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 - 2564)  

มีแผนการผลิตและพัฒนากำาลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ  

(พ.ศ. 2557) ที่ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลาย

ประเทศได้ให้ความสำาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชำานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา 

ตามตำารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำาว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่  



ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อ 

การทำางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทำางานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ 

การคดิสรา้งสรรค ์การทำางานเปน็ทมี และการสือ่สาร และทกัษะเฉพาะอาชพี คอื ทกัษะเบือ้งตน้ของอาชพี 

ที่สนใจ

 ตามนโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ได้กำาหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

และเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาชพีใหผู้เ้รยีนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาจนจบมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ให ้

ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำารวจ 

ความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู ่

ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนให้มี

ทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ  

ด้านลักษณะนิสัย ในการทำางาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลก 

แห่งการทำางาน หรือศึกษาต่อ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือกับสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำาเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำาเนินไป 

ในทิศทางที่กำาหนด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำาเอกสาร “แนวทางการจัด 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ” ตลอดจนส่งเสริมการเรียนวิชาชีพ 

ด้วยหลักสูตรการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา 
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การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน

 Passive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการอ่าน ฟังบรรยาย โดยยึดเนื้อหา (Content 

Based) จากหนงัสอืและตำารา เปน็รปูแบบทีค่รใูนประเทศไทยคุน้เคยและใชก้นัมาก ครจูะพยายามบรรยาย

บอกทุกสิ่งทุกอย่างในตำาราหรือหนังสือ ให้นักเรียนจดบันทึกแล้วนำาไปใช้สอบวัดเก็บเป็นคะแนนความรู้  

โดยสรปุกค็อื ยดึครเูปน็ศนูยก์ลาง (Teacher-centered) ตอ่มาครเูริม่นำา Technology มาชว่ยในการนำาเสนอ 

Content ให้นักเรียนได้รับรู้ก็ยังถือว่าเป็นการยึดครูเป็นศูนย์กลางอยู่ 

  

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยาย 

มาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือ 

ไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึง  

องค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

นำาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning  

ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
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กระบวนการเรียนรู้ในยุคการผลิตแห่งศตวรรษที่ 21

 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้อำานวยความสะดวก  

ในการพฒันาคณุภาพในการดำารงชวีติ หากเหลอืกค็ดิกลยทุธก์ารโฆษณาและจดัจำาหนา่ยกบักลุม่ทีม่บีรบิท

เหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนั มฉิะนัน้คน หรอืกลุม่บคุคล ประชาชนในชาต ิจะกลายเปน็ผูซ้ือ้และผูบ้รโิภค เสยีดลุ

ทางเศรษฐกจิ และทีส่ำาคญัคอืถกูจงูทางความคดิทางสตปิญัญาเพราะคดิไมเ่ปน็ ดงันัน้การจดักระบวนการ

เรียนรู้ จึงต้องเปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps 

ประกอบด้วย การสร้างประเด็นคำาถามและคาดเดาคำาตอบ (Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวม

ความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (learn to Construct) การสรุป 

ผลการเรียนรู้และนำาเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn  

to Service)

 การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้ จากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและ 

คุ้นเคย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้เกิดคำาถาม 

อยากรู้พร้อมคาดเดาคำาตอบ โดยอาศัยทักษะการสังเกต ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) ตาดู หูฟัง 

จมกูดมกลิน่ ลิน้ชมิรส กายสมัผสั เกบ็ขอ้มลูทีด่ทีีม่รีายละเอยีดของขอ้มลูเปน็เชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

ต่อจากนั้น จัดกิจกรรมการสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากล เพื่อนำามาอภิปราย  

สรา้งกระบวนการกลุม่ นำาความรูส้ากลมาสนบัสนนุคำาตอบทีค่าดเดากอ่นหนา้วา่เปน็ทีย่อมรบัถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้ 

หรอืนำาไปโตแ้ยง้คำาตอบทีค่าดเดาไวก้อ่นหนา้ใหต้กลงไป รบัเอาความรูใ้หมม่ายดึถอืแทน โดยอาศยัทกัษะ

การพิสูจน์เชิงเหตุผล อธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

(ค 6) ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากสืบค้น อ่าน รวบรวมความรู้มาใช้สนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาคำาตอบนั้น 
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นักเรียนยังได้ความรู้เพิ่มเติมอื่นอีกมากมาย นำาไปสู่คำาถามที่ค้างคาใจ หรือคำาถามที่สงสัยลึกไปจากเดิม 

ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าสู่กระบวนการวิจัย ศึกษาอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางที่เรียกว่า Project 

Based Learning เกิดแรงบันดาลใจคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ตามหลักการวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัดและสนใจ

เฉพาะดา้นของบคุคล นำาผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมไปเผยแพรใ่หก้ลุม่คนในสงัคมใชเ้พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

ต่อไป ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนจะมีการประยุกต์นำาเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศมาช่วยการเข้าถึง

แหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

 

 วจิารณ ์พานชิ (2555 : 16-21) ไดก้ลา่วถงึทกัษะเพือ่การดำารงชวีติในศตวรรษที ่21 วา่ สาระวชิา 

มีความสำาคัญ แต่ไม่เพียงพอสำาหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้

สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าของนักเรียนเอง โดยครูช่วย

แนะนำา และชว่ยออกแบบกจิกรรมทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนแตล่ะคนสามารถประเมนิความกา้วหนา้ของการเรยีนรู้ 

ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสำาคัญของโลก ศิลปะ 

คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำามาสู่การกำาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ 

ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ 

ในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา แกนหลัก ดังนี้
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 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ 

โลกการทำางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและการร่วมมือ

 2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ 

ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี

 3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำารงชีวิตและทำางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความ

สำาเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำาคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์ 

และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)  

และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบ (Responsibility)

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

 การจัดทำาแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เพือ่พฒันาทกัษะแหง่อนาคตในศตวรรษที ่21 ยดึกรอบของระบบสนบัสนนุการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดงันี้

 1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) 

  1.1 การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตตั้งประเด็นคำาถามจากแหล่งเรียนรู้ 

   ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา

  1.2 การบูรณาการความรู้ และความซ้ำาซ้อนของเนื้อหาสาระ

  1.3 การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้ 

  1.4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน

  1.5 การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน

  1.6 การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง

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

  2.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัดสาขาอาชีพ 

ทัศนคติต่อการทำางานและอาชีพ)

  2.2 นำาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน 

(เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้)

  2.3 ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัการทดสอบวดัและประเมนิผลใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

(คลังข้อสอบระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม)
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  2.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และเส้นทางการศึกษาต่อสู่ 

การประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

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

  3.1 สอนใหเ้กดิทกัษะการเรยีนในศตวรรษที ่21 มุง่เนน้เชงิสหวทิยาการ (Interdisciplinary 

: ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก

  3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบ 

การเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based)

  3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน 

การเรยีนรูแ้บบสบืคน้ และวธิกีารเรยีนจากการใชป้ญัหาเปน็ฐาน (Problem-based)

  3.4 บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน 

ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL

 4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)

  4.1 ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ

  4.2 ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

  4.3 ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบ 

มีวิจารณญาณ

  4.4 สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัว 

ผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

  4.5 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น นำาไปใช้สำาหรับการกำาหนดกลยุทธ์และจัด

ประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้

  4.6 ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้

  4.7 แบง่ปนัความรูร้ะหวา่งชมุชนทางการเรยีนรู ้โดยใชช้อ่งทางหลากหลายในการสือ่สาร

ให้เกิดขึ้น

 5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning 

  Environment)

  5.1 สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล

  5.2 สนบัสนนุทางวชิาชพีแกช่มุชนทัง้ในดา้นการใหก้ารศกึษา การมสีว่นรว่ม การแบง่ปนั 

สิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน รวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลาย 

สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
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  5.3 สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ

โครงงาน

  5.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  

 จากระบบสนบัสนนุการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่พฒันาทกัษะแหง่อนาคตในศตวรรษที ่21 

จัดทำาตัวแบบ (Module) 7 ตัวแบบ ดังนี้

คลังแหล่งเรียนรู้
(คงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชุมชน กายภาพ ชีวภาพ)

หน่วยเรียนรู้บูรณาการข้ามรายวิชา
(ครูระดับชั้นร่วมจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาบริบทท้องถิ่น)

ตารางเรียนปกติและตารางเรียนรู้หน่วยเรียนรู้บูรณาการ
(ตัวชี้วัดยุ่งยากสอนตารางปกติ ตัวชี้วัดอื่นสอนแบบทีมบูรณาการ)

ใบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้

(1. ฝึกทักษะการสังเกต 2. ฝึกการตรวจการแสดงออกคุณลักษณะ 

และค่านิยม 12 ประการ 3. สำารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ  

4. อภิปรายแลกเปลี่ยนคำาถามและเดาคำาตอบ 5. อภิปรายเชื่อมโยงคำาถามกับ

สาระสำาคัญรายวิชา 6. ใช้บรรณานุกรมอ่านสืบค้นความรู้สากลสนับสนุน

โต้แย้งการคาดเดาคำาตอบ 7. อภิปรายสรุปความรู้สากลตามประเด็นคำาถาม)

ใบความรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้
(หัวข้อความรู้แนบท้ายด้วยบรรณานุกรมประกอบการสืบค้น และ 

สร้างกระบวนการ Project Based)

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่นำาไปบูรณาการ
(ครูรายวิชาวิเคราะห์ประเภทและระดับชั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัด 

นำาไปใช้วัดสาระเนื้อหาในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ)

คลังอาชีพในถิ่นฐาน
(ความร่วมมือจัดการศึกษาสนองประกอบอาชีพในถิ่นฐาน)

โปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
(ผู้ประกอบการ สถาบันที่เปิดสาขาการศึกษาต่อ ร่วมมือจัด)

1. สำารวจ 
ความต้องการ 
ของถิ่นฐาน 

ในระดับอำาเภอ

2. จัดทำาหน่วย

เรียนรู้บูรณาการ

ระดับชั้น

3. จัดกิจกรรม

การเรียนรู้

บูรณาการ
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ใบกิจกรรมการจัดกระบวนการ Project Based

(1. ตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการดำารงชีวิต 2. รวบรวม

สร้างความเชื่อมโยงความรู้สากลเพื่อสร้างกระบวนการและขั้นตอน 

การพัฒนานวัตกรรม 3. ปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน  

4. สรุปผลสื่อสารนำาเสนอรวมกลุ่มชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ)

ผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ
(นำาเสนอสื่อสารรวมกลุ่มนำาไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพ

การดำารงชีวิต ประกวดและแสดงผลงาน)

วัดผลคุณภาพสูง
(สร้างเครื่องมือวัดความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ ตามระดับชั้นพฤติกรรม 

ที่ระบุในตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาให้ครบทุกตัวชี้วัด)

วัดผลคุณภาพสูง
(จัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสะสมหน่วยกิต ปวช. ร่วมมือกับ

วิทยาลัยเทคนิคเทียบโอน)

พัฒนาสมรรถนะสาขาวิชาชีพรายวิชาเพิ่มเติม
(กลุ่มสถานประกอบการจัดและสนับสนุนการฝึกสมรรถนะ)

ประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพนักเรียนรายบุคคล
(ร่วมมือกับสำานักงานฝีมือแรงงานจังหวัดประเมินออกใบรับรอง)

ชนิด ประเภท และระบบเทคโนโลยี
(ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้นักเรียน)

ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ
(สร้างเครื่องมือประเมินความสอดคล้องกันของทักษะ บุคลิกภาพ  

และความรู้ในแต่ละกระบวนการจัดคลินิกช่วยเหลือ แปลผลบุคลิกภาพ
เข้าสู่ลู่อาชีพและการศึกษาต่อ)

ประเมินบุคลิกภาพเข้าโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ
(พัฒนาครูแนะแนวใช้กลุ่มโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมค้นหาบุคลิกภาพ 
ตามสาขาอาชีพนักเรียนรายบุคคล พัฒนาครูผู้สอนในหน่วยบูรณาการ 

ใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพและทักษะการทำางาน)

4. จัดกิจกรรม

ความเชี่ยวชาญ

ตามสาขาวิชาชีพ

5. วัดผล

ประเมินผลตาม

สภาพจริง

7. เทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้

6. พัฒนา
สมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพ

จัดทำา Career
Path
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โมดูล	1	 การสำารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น เป็นการดำาเนินการให้มีคลัง

แหล่งเรียนรู้ คลังอาชีพในถิ่นฐาน และโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ

โมดูล	2 การจดัทำาหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ เปน็การดำาเนนิการใหม้หีนว่ยเรยีนรู ้บรูณาการ

ขา้มรายวชิา มกีารวเิคราะหต์วัชีว้ดัมาตรฐานรายวชิาทีน่ำาไปบรูณาการ และมตีารางเรยีน

ปกติ และตารางเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ

โมดูล	3  การจดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการ เปน็การดำาเนนิการใหม้ใีบกจิกรรมการจดักระบวนการ

เรียนรู้ 7 กระบวนการ คือ การฝึกทักษะการสังเกต การฝึกการตรวจการแสดงออก 

ทางคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ การสำารวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการ 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนคำาถามและคาดเดาคำาตอบ การอภิปรายเชื่อมโยงคำาถามกับ

สาระสำาคัญรายวิชา การใช้บรรณานุกรม วางแผนการสืบค้น อ่านหาความรู้ที่เป็นสากล

สนับสนุน โต้แย้งคำาตอบที่คาดเดา และการอภิปราย สรุปความรู้สากล ตามประเด็น

คำาถามและความรู้ที่ได้เพิ่มเติม และมีการจัดทำาใบความรู้ประกอบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้

โมดูล	4	  การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นการดำาเนินการให้มีใบกิจกรรม

การจัดกระบวนการ Project Based จำานวน 4 กระบวนการ คือ การตั้งประเด็นสนใจ

พฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาคณุภาพการดำารงชวีติ การรวบรวมสรา้งความรูส้ากลใชส้รา้ง

กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม การปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและ

ขั้นตอน การสรุปผล สื่อสารนำาเสนอรวมกลุ่มในวิชาชุมนุมเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 

และมีผลงานตามสาขาความเชี่ยวชาญ

โมดูล	5	  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการดำาเนินการให้มีเครื่องมือวัดผลที่วัดผล

คุณภาพสูงด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในตัวชี้วัด

มาตรฐานรายวิชา ครบทุกตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน 

แต่ละใบกิจกรรม และมีเครื่องมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพที่แปลผลความสอดคล้องกัน 

ระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ในแต่ละกิจกรรมการทำางานของแต่ละใบกิจกรรม 

เพื่อนำาไปใช้แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภาพของทักษะ และบุคลิกภาพ

ต่อการทำางานตามตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่จะแปลผลเป็นคะแนนเก็บ และแปลผล

พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจน 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพตามกลุ่มวิชีพต่างๆ
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โมดูล	6	  การพฒันาสมรรถนะตามสาขาวชิาชพี และจดัทำา Career Path เปน็การดำาเนนิการใหม้กีาร

ประเมนิบคุลกิภาพตามกลุม่สาขาอาชพีใหก้บันกัเรยีนรายบคุคลใชเ้ปน็ขอ้มลูการตดัสนิใจ  

เลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพใน

รายวชิาเพิม่เตมิโดยกลุม่สถานประกอบการและความรว่มมอืของอาชวีศกึษา การประเมนิ

สมรรถนะสาขาวชิาชพีของนกัเรยีนรายบคุคลจากความรว่มมอืของสำานกังานพฒันาฝมีอื

แรงงานจงัหวดั และมกีารเทยีบโอนหนว่ยกติรบัวฒุปิระกาศนยีบตัรวชิาชพีสำาหรบันกัเรยีน

ที่มีความประสงค์จะขอรับวุฒิที่ 2

โมดูล	7	  การประยุกต์นำาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการนำาเทคโนโลยี 

มาชว่ยจดัทำาคลงัทะเบยีนแหลง่อาชพี คลงัทะเบยีนแหลง่เรยีนรู ้จดัทำาโปรแกรมการเรยีน 

จัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการของแต่ละระดับชั้น จัดทำาใบกิจกรรมเพื่อมอบหมาย 

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำาความรู้และการสืบค้นความรู้ในรูปแบบ Offline และ 

แบบ Online ช่วยมอบหมายงาน รายงานผลงานส่งการบ้าน จัดทำาเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล และจัดทำา Career Path นักเรียนรายบุคคล ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรม 

การใช้ ICT ให้กับครูและนักเรียน
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การส�ารวจความต้องการของถิ่นฐาน
ในระดับท้องถิ่น

โมดูล 1 
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13ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 1  การสำารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การสำารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น

 1. เพื่อวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับอำาเภอของที่ตั้ง

โรงเรียน จัดทำา คลังทะเบียนชื่อสถานที่จัดประสบการณ์ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญ

ด้านกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชนอะไรบ้าง สำาหรับนำาไปจัดทำาสาระเนื้อหาของหน่วย 

บูรณาการของระดับชั้นต่างๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา

 2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำาลังแรงงานในภาคประกอบการ กลุ่ม

อาชพีอสิระ ทัง้ภาครฐัและเอกชนในทอ้งถิน่ระดบัอำาเภอทีโ่รงเรยีนตัง้อยู ่จดัทำาคลงัทะเบยีน

ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของอาชีพและพื้นฐานความรู้ในแต่ละประเภทและสาขาวิชาชีพ 

สำาหรับนำาไปจัดทำาเครือข่ายความร่วมมือของภาคประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อ 

ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมมือกันจัดการศึกษา และจัดทำาสาระสำาคัญใน

รายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นสมรรถนะตามประเภทและสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ  

ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนรายบุคคล ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของพลเมืองในท้องถิ่นของแต่ละอำาเภอ และจังหวัด

 3. เพื่อจัดทำาบันทึกความร่วมมือระหว่างภาคประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 

กับสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจน 

สถานศึกษาต่อเฉพาะทาง เปิดโปรแกรมการเรียนในวิชาเพิ่มเติม และวิชาในกลุ่มสาระ 

การงานและอาชีพ ให้สอดคล้องกับประเภทและสาขาวิชาชีพ ที่ภาคประกอบการต้องการ 

เขา้มาจดัและฝกึสมรรถนะทางสาขาวชิาชพีแบบจบแลว้เขา้ทำางาน หรอืแบบประเมนิสมรรถนะ 

ตามสาขาวชิาชพีเขา้ทำางาน โดยมสีถาบนัการศกึษาตอ่เขา้มากำาหนดรายวชิา และสาระสำาคญั 

รายวิชาที่เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อแบบโควตา หรือแบบประเมินความรู้ และสมรรถนะ 

ในสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นในระดับอำาเภอที่ตั้งของโรงเรียน ถือเป็นสภาพ

แวดลอ้มทีน่กัเรยีนคุน้เคยและอยูใ่กลต้วันกัเรยีนทีส่ดุ เหมาะสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็สถานการณ์

กระตุ้นการพัฒนาทักษะการสังเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ว 8) เก็บข้อมูลที่ดีที่มี 

รายละเอียดของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เกิดข้อสงสัยตั้งคำาถามอยากรู้  



14 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

พร้อมคาดเดาคำาตอบ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น และจัดกิจกรรม 

การเชื่อมโยงคำาถามอยากรู้ไปสู่สาระสำาคัญของแต่ละรายวิชาต่อไป

 การพฒันายกระดบัคณุภาพชวีติคนในทอ้งถิน่ระดบัอำาเภอ และจงัหวดั องคป์ระกอบทีส่ำาคญั

คือใช้คนในท้องถิ่นนั้น และคนต้องมีทักษะและสมรรถนะทางประเภทและสาขาวิชาชีพนั้น ข้อสำาคัญก็คือ

กลุม่ประกอบการ และสถานประกอบการใดตอ้งการบคุลากรทีม่สีมรรถนะ และคณุลกัษณะอยา่งใดตอ้งเขา้ 

มาจดัประสบการณ ์และบม่เพาะสมรรถนะ คณุลกัษณะตัง้แตเ่รยีนในระดบัมธัยมศกึษา โดยตอ้งมเีครือ่งมอื 

คดักรองบคุลกิภาพเขา้สูโ่ปรแกรมการเรยีนตามประเภทและสาขาวชิาชพี ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รายวชิาเพิม่เตมิ และกลุม่สาระการงานและอาชพี เปน็หวัใจสำาคญัในการจดัโปรแกรมการเรยีน 

เพื่อรองรับเส้นทางการศึกษาต่อสู่ลู่การประกอบอาชีพของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Career Path) โรงเรียน

จงึตอ้งทำาบนัทกึความรว่มมอืกบัสถาบนัศกึษาตอ่เขา้มาชว่ยกำาหนดรายวชิาและสาระสำาคญัรายวชิาทีเ่ปน็

พื้นฐานการศึกษาต่อ โดยเฉพาะมีการสะสมหน่วยกิตในการนำาไปเทียบโอนเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตร

วชิาชพี หรอืสะสมหนว่ยกติสำาหรบัสาขาการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา และรบันกัเรยีนเขา้ศกึษาตอ่แบบ

โควตา หรือแบบวัดความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำาเภอ

บันทึกความร่วมมือ ให้กลุ่มอาชีพมาจัด/สนับสนุนการจัดการศึกษาตามโปรแกรมการเรียน  

โดยมีสาขาสถาบันการศึกษาต่อเข้ามาทำาหลักสูตรและรับนักเรียน

สถานประกอบการ
และกลุ่มอาชีพ

ภาครัฐและเอกชน

หน่วยเรียนรู้บูรณาการ
Protfolios based ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

โปรแกรมการเรียน
รองรับสาขากลุ่มอาชีพ

Career Path
Portfolios

จัดทำาแผนอัตรากำาลัง
แรงงานในแต่ละแหล่ง

ประกอบการแผนเต็มรูป
และแผนเกษียณ

ฝึกประสบการณ์
ประกอบอาชีพ

ในอำาเภอ จังหวัด
ที่เป็นภูมิลำาเนาถิ่นฐาน

สาขาในสถาบัน
การศึกษาต่อ

ระดับ ปวช.
อนุปริญญา

ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก

ร่วมจัด/
สนับสนุน

การจัดการศึกษา

ฝึกประสบการณ์

เทียบโอน
ประกอบอาชีพ

ร่วมมือจัดทำา

หลักสูตรรับ

โควตาศึกษาต่อ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 15ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

บทบาทสถานศึกษา

 1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนในระดบัอำาเภอรว่มกนัจดัเสวนาผูม้สีว่นรว่มประโยชนท์กุภาคสว่นกำาหนด

แนวทางการจดัการศกึษาใหต้รงความตอ้งการอตัรากำาลงัแรงงานในแตล่ะประเภทสาขาอาชพี เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตในท้องถิ่นระดับอำาเภอ

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด  

ภาคประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอิสระ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำาบล สำารวจ

สถานประกอบการ เพื่อกำาหนดจำานวนบุคลากรในสาขาอาชีพที่สำาคัญ ป้อนการประกอบการในช่วง  

5 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายอำาเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธาน

 3. ผูบ้รหิารสถานศกึษามอบหมายงานแนะแนวสำารวจสถาบนัการศกึษาตอ่ทีเ่ปดิสาขาวชิาชพี

ตรงความต้องการของภาคประกอบการ จัดทำาคลังทะเบียนอาชีพ ให้ข้อมูลลักษณะการทำางานของสาขา

อาชีพ ข้อมูลสาขาความรู้และสถาบันที่รองรับการศึกษาต่อ

 4. บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ ให้เข้ามาเปิดโปรแกรม 

การเรียน และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สร้างสมรรถนะตามสาขาอาชีพ ตลอดจนจัดแผนการรับ 

ผูจ้บการศกึษาเขา้ทำางาน โดยความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาตอ่ทัง้อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา กำาหนด

ชื่อวิชา และสาระสำาคัญรายวิชาในวิชาเพิ่มเติม และวิชาในกลุ่มสาระการงานและอาชีพที่เป็นพื้นฐาน 

การเข้าศึกษาต่อแบบโควตา

 5. ทำาบันทึกความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำาหนดสมรรถนะตามสาขา

อาชีพที่สำาคัญ และเป็นผู้ประเมินออกใบรับรองผ่านการประเมินสมรรถนะแต่ละสาขาอาชีพ

 6. ตัง้คณะทำางานสำารวจแหลง่จดัประสบการณใ์นทอ้งถิน่ระดบัอำาเภอ จดัทำาคลงัทะเบยีนทีต่ัง้ 

ชื่อและรายละเอียดข้อมูลที่สำาคัญของแหล่งเรียนรู้ในแต่ละแหล่งเรียนรู้



16 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำาเนินการตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง

ก�รจัดทำ�คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

 ชื่อแหล่ง ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านวิถีชุมชน
 
 จัดประสบการณ์  ชื่อแหล่ง รายละเอียดที่สำาคัญ ชื่อแหล่ง รายละเอียดที่สำาคัญ ชื่อแหล่ง รายละเอียดที่สำาคัญ  
 ตำาแหน่งที่ตั้ง เรียนรู้ ของแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ ของแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ ของแหล่งเรียนรู้

แหล่งที่ 1

แหล่งที่ 2

แหล่งที่ 3

ก�รจัดทำ�คลังทะเบียนอ�ชีพ

สถานประกอบการที่ 1

 ชื่อ…

     

สถานประกอบการที่ 2

ชื่อ…

     

สถานประกอบการที่ 3

ชื่อ…     

 ชื่อสถานประกอบการ
   รายละเอียดของ สมรรถนะตาม สาขาและสถาบันการศึกษา สาขาและสถาบันการศึกษา
 กลุ่มอาชีพอิสระ  สาขาวิชาชีพ
   ลักษณะงาน สาขาวิชาชีพ ต่อเมื่อจบ ม.ต้น ต่อเมื่อจบ ม.ปลาย
 ตำาแหน่งที่ตั้ง    



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 17ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ก�รจัดโปรแกรมก�รเรียน

ชื่อโปรแกรมการเรียน (ระบุประเภทและสาขาวิชาชีพ) 

ชื่อสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 1.

 2.

 3.

ชื่อสถาบันการศึกษาต่อ และสาขาวิชา 1.

 2.

 3.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐาน

วิชาการงาน
และอาชีพ

วิชาเพิ่มเติม
(เลือก)

รวม รวม

รวม รวม

รวม รวม



18 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ผลก�รเรียนรู้และส�ระสำ�คัญร�ยวิช�ส�ข�วิช�ชีพ

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่

 รหัสวิชา รายวิชา คาบทฤษฎี คาบปฏิบัติ หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ สาระสำาคัญ

วิชาการงาน
และอาชีพ

1.

2.

วิชาเพิ่มเติม

1.

2.



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

การจัดท�าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น

โมดูล 2 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

21st

Century
Skills

C
O
M

M
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E
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EADINESS



21ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 2 การจัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น

วัตถุประสงค์การจัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น

 1. เพื่อจัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น ลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหา  

และงานที่มอบหมายประกอบด้วย ชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ชื่อหน่วยบูรณาการย่อย  

หวัเรือ่ง หวัเรือ่งยอ่ย และสาระเนือ้หา โดยใหค้ณะครใูนแตล่ะระดบัชัน้รว่มกนัวเิคราะหป์จัจยั

ของปรากฏการณ์ในแหล่งเรียนรู้มีต้นเหตุมาจากอะไร มีอะไรเป็นเงื่อนไข คัดเลือกมาจัดทำา

หน่วยเรียนรู้บูรณาการในแต่ละระดับชั้น และแต่ละภาคเรียน

 2.  เพื่อนำาตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามาบูรณาการวัดสาระในหัวเรื่อง และ 

หวัเรือ่งยอ่ย ของหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ โดยครผููส้อนรายวชิาของระดบัชัน้วเิคราะห์

ประเภท และระดับพฤติกรรม ที่ใช้วัดของทุกตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา น้ำาหนักเวลา และ

ปริมาณคะแนนของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา นำาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสาระเนื้อหา

ในแต่ละหัวเรื่องย่อยที่จะนำาไปบูรณาการ

 3. เพื่อจัดตารางเรียนของห้องเรียนปกติ ตารางเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้

บูรณาการ และตารางวิชาเพิ่มเติมตามประเภทและสาขาวิชาชีพ ตลอดจนตารางกิจกรรม

ชุมชุนที่ใช้จัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

ที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก นำาน้ำาหนักเวลามาเป็นข้อมูลการจัดตารางสอนแบบจัดการเรียน 

การสอนของครรูายวชิาปกต ิและนำาน้ำาหนกัเวลาทัง้หมดของตวัชีว้ดัมาตรฐานรายวชิาทีเ่หลอื 

มาเป็นข้อมูลการจัดตารางเรียนตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 

ที่ใช้ห้องเรียนรวมหรือห้องเรียนบูรณาการเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 ความรู้ในปัจจุบันมีมากมายมหาสารครูบรรยายบอกเนื้อหาสาระ (Content) 

ทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีการกระตุ้นประเด็นที่เป็นหลักสำาคัญ (Essential)  

ให้นักเรียนสงสัยอยากรู้แล้วไปสืบค้นหาความรู้และแตกประเด็นอยากรู้ที่พบใหม่ออกไปเรื่อยๆ  

หรือที่เรียกว่า Teach Less Learn More

 การแยกกนัสอนและออกแบบกจิกรรมใหน้กัเรยีนทำางานสง่ชิน้งานทลีะรายวชิา 

ทำาให้เกิดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหาทั้งภายในวิชา และต่างวิชา ขัดต่อหลักธรรมชาติในแง่

การทำางานจะต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงมาสร้างกระบวนการทำางานร่วมกัน หรือที่เรียกว่า 
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สหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) จัดทำาเป็นหน่วยเรียนรู้บูรณาการที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

และทอ้งถิน่เปน็สถานการณก์ระตุน้คำาถามอยากรู ้บรูณาการแหลง่เรยีนรู ้(Learning Resources) จากชมุชน 

เขา้มาใชใ้นโรงเรยีนออกแบบจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการเรยีนรูแ้บบ Problem-Based Learning 

และแบบ Project-Based Learning

 ทักษะการสังเกตทำาให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำาให้เกิดข้อประเด็นสงสัย  

เกิดคำาถามอยากรู้ การสังเกตและข้อสงสัยจึงเป็นทักษะที่มีความจำาเป็นพื้นฐานเริ่มต้นของการเรียนรู้  

ครูควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จัก คุ้นเคย ใกล้ตัวนักเรียนเป็นสถานการณ์กระตุ้นคำาถามอยากรู้  

แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งในท้องถิ่นระดับอำาเภอ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นำาไปจัดทำาหน่วยเรียนรู้

บูรณาการระดับชั้นใช้เรียนรู้ไปทีละภาคเรียนทำาให้นักเรียนได้รู้จักท้องถิ่นในระดับอำาเภอได้ดีขึ้น

จัดทำ�แผนผังก�รวิเคร�ะห์ส�ระก�รเรียนรู้หน่วยบูรณ�ก�ร	(Mind	Mapping)

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ชื่อหัวเรื่องประเด็นรอง
(หน่วยบูรณาการย่อย)

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ชื่อหัวเรื่องประเด็นรอง
(หน่วยบูรณาการย่อย)

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อย

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อย

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องที่เป็น
ประเด็นย่อย

ชื่อแหล่งจัด
ประสบการณ์และที่ตั้ง
ชื่อเรื่องประเด็นหลัก
(หน่วยบูรณาการ

ระดับชั้น)

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ชื่อหัวเรื่องประเด็นรอง
(หน่วยบูรณาการย่อย)

ชื่อหัว
เรื่องย่อย

ชื่อหัว
เรื่องย่อย

ชื่อหัว
เรื่องย่อย

 สถานที่ตั้งของชื่อแหล่งจัดประสบการณ์ของนักเรียนคือชื่อเรื่องที่เป็นประเด็นหลัก (Theme) 

ใช้เป็นชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น คณะครูในแต่ละระดับชั้นจะต้องร่วมช่วยกันสำารวจ ศึกษา และ

วิเคราะห์ประเด็นส่วนที่เกี่ยวข้องลงตามแนวแขนงของวงกลม โดยใช้การตั้งคำาถามนำาทาง ทำาไมจึงมีสิ่ง

นี้ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้มีปรากฏการณ์ขึ้น และสาเหตุนั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่องโยงกันอย่างไร คณะครู 
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จึงตอ้งอา่นสืบคน้ความรู้ที่ยอมรับเป็นความรู้สากลมาอภิปรายใหเ้หตุผลร่วมกัน จะช่วยให้ความคิดขยาย 

ประเด็นได้มากขึ้น เกิดเป็นชื่อหัวเรื่องที่เป็นประเด็นรองจัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อย คณะครูจะต้อง

รว่มกนัตัง้คำาถามนำาทางตอ่อกี เพือ่สบืคน้ความรูอ้ภปิรายนแตกประเดน็เปน็ชือ่หวัเรือ่งทีเ่ปน็ประเดน็ยอ่ย 

และตั้งคำาถามนำาทางแตกประเด็นออกไปเป็นชื่อเรื่องที่เป็นประเด็นย่อยๆ หรือแตกประเด็นเป็น 

หวัเรือ่งยอ่ย ถา้จำาเปน็ หลงัจากนัน้จงึพจิารณาแยกประเดน็ทีว่เิคราะหไ์วแ้ลว้วา่ สว่นใดทีผู่เ้รยีนรูแ้ลว้ สว่นใด 

ทีอ่ยากรูแ้ละสว่นใดทีผู่เ้รยีนควรรูเ้พิม่เตมิอกี การแยกประเดน็เปน็ 3 สว่น จะเปน็แนวทางใหผู้ส้อนวางแผน

จัดกิจกรรมได้ดี เพราะผู้สอนจะได้รู้พื้นฐานของผู้เรียน ทำาให้สามารถหาทางจูงใจอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ 

ไดง้า่ยขึน้ และทำาใหผู้ส้อนมองออกวา่ควรจดักจิกรรมอยา่งไรทีจ่ะสนองความตอ้งการทีผู่เ้รยีนอยากเรยีนรู ้

 

ก�รวิเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�และตัวชี้วัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�นำ�ไปบูรณ�ก�รในหน่วยบูรณ�ก�รย่อย

ชื่อหัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องชื่อเรื่อง

ชื่อหัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องย่อย

ชื่อหัวเรื่องย่อย

ชื่อหัวเรื่องย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องย่อยๆ

ชื่อหัวเรื่องย่อยๆ

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัดชื่อวิชา

ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

ชื่อวิชา
ชื่อเนื้อหา
ชื้อตัวชี้วัด

 เมือ่คณะครขูองระดบัชัน้ไดช้ือ่เรือ่ง หวัเรือ่ง หวัเรือ่งยอ่ยๆ ครแูตล่ะรายวชิาจะตอ้งวเิคราะห์

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อกำาหนดสาระเนื้อหา และกิจกรรมที่ตัวชี้วัดสามารถนำาไปวัดได้

ในแตล่ะหวัเรือ่งยอ่ยๆ การวเิคราะหจ์งึตอ้งวเิคราะหจ์ำาแนกประเภทของตวัชีว้ดัประเภทความรู ้(Cognitive 

domain) ประเภททักษะกระบวนการ (Psychomotor domain) และประเภทความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อ 

การทำางาน (Affective domain) ในแตล่ะประเภทของตวัชีว้ดัจะตอ้งวเิคราะหร์ะดบัขัน้พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 
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ซึ่งถือว่าเป็นการวัดที่มีคุณภาพสูง ครูสามารถมองเห็นการนำาระดับขั้นพฤติกรรมที่ต้องการวัดไปกำาหนด

สาระเนื้อหาในหัวเรื่องย่อยๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถออกแบบกิจกรรมที่จะนำาไปบูรณาการกับ

กระบวนการของ 5 Steps ที่จะต้องร่วมกันอภิปรายออกแบบร่วมกันอีกทีหนึ่ง นอกจากนั้นครูยังเตรียม

จดัทำาใบความรูแ้ละบรรณานกุรมใชเ้ปน็สือ่นำาทางใหน้กัเรยีนเปน็เครือ่งมอืสบืคน้หาความรูไ้ดเ้ปน็อยา่งดี

 

 ระดับขั้นพฤติกรรมประเภทตัวชี้วัดความรู้ (Cognitive domain) ประกอบด้วย ความรู้ 

ความจำา ความเข้าใจ การประยุกต์นำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ประเภทตัวชี้วัด 

ทักษะกระบวนการ (Psychomotor domain) ประกอบด้วย การทำาการลอกเรียนแบบ การทำาไม่ต้อง 

ลอกเลียนแบบ การทำาเสร็จได้ตามขั้นตอนตามเป้าหมาย การทำาได้ตามเป้าหมายแบบมีคุณภาพทุกครั้ง 

และการประยุกต์ ไปใช้กับเรื่องอื่นได้ดี ประเภทตัวชี้วัดความรู้สึกและบุคลิกภาพต่อการทำางาน (Affective 

domain) ประกอบด้วย การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดความรู้หรือค่านิยม การนำาความรู้ไปจัดระบบ 

ใช้กับการทำางาน และการเกิดความรู้สึกที่ดีนำาไปปรับใช้เป็นวิถีการปฏิบัติ

ระดับชั้นพฤติกรรมที่วัดของประเภทตัวชี้วัด

Cognitive domain

6 ระดับชั้นพฤติกรรม

ความรู้ความจำา

ความเข้าใจ

การนำาไปประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

ประเมินค่า

Psychomotor domain

5 ระดับชั้นพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบ

ไม่ต้องดูแบบ

เกิดผลตามเป้าหมาย

เกิดผลและมีคุณภาพ

ประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น

Cognitive domain

5 ระดับชั้นพฤติกรรม

รับรู้

ตอบสนอง

เกิดค่านิยม

นำาไปจัดระบบใช้

เกิดเป็นวิถีการปฏิบัติ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 25ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสะท้อนคุณภาพของประเภทและระดับขั้นพฤติกรรมที่ใช้วัด 

การออกแบบกจิกรรมในหนว่ยการเรยีนรูบ้รูณาการยอ่ยจงึตอ้งคำานงึถงึความเหมาะสมพอเพยีงของปรมิาณ

เวลาการจัดกิจกรรมในแต่ละกระบวนการของ 5 Steps ที่ครูผู้สอนแต่ละรายวิชานำามาตรฐานตัวชี้วัด 

รายวชิาไปวดัในแตล่ะหวัเรือ่งยอ่ยๆ โดยมสีาระเนือ้หาสอดแทรกเขา้ไป ดงันัน้หนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการยอ่ย

จะถกู กำาหนดจากปรมิาณเวลาตามน้ำาหนกัเวลาของตวัชีว้ดัมาตรฐานรายวชิาทีน่ำาไปบรูณาการวดัในแตล่ะ

หวัเรือ่งยอ่ยๆ และการจดัตารางสอนควรใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณเวลาของมาตรฐานตวัชีว้ดัรายวชิาทีน่ำาไป 

บูรณาการในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ข้อสำาคัญควรมีระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่องเพียงพอกับการทำากิจกรรม 

การแสวงหาความรู ้การอภปิรายกลุม่ และการทำากจิกรรม Project-Based Learning ทีใ่ชเ้รยีนรูใ้นหอ้งเรยีน

รวมหรอืหอ้งเรยีนบรูณาการ สว่นรายวชิาทีม่ตีวัชีว้ดัมาตรฐานรายวชิาทียุ่ง่ยากและสลบัซบัซอ้น นกัเรยีน

เรียนรู้และเข้าใจเองไม่ได้ ครูผู้สอนรายวิชาสามารถไม่นำาไปบูรณาการวัดในหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับ

ชั้นได้ สามารถนำาไปจัดตารางสอนแบบห้องเรียนปกติไม่ต้องสอนเป็นคณะผู้สอนได้

 ตารางสอนหอ้งเรยีนปกต ิตารางสอนหอ้งเรยีนบรูณาการ และตารางสอนวชิาเพิม่เตมิ ตลอดจน 

ตารางกิจกรรมชุมนุม เริ่มจากครูผู้สอนรายวิชาของระดับชั้นวิเคราะห์น้ำาหนักเวลา และน้ำาหนักคะแนน

ของแต่ละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา และผลการเรียนรู้ โดยแปลงจำานวนหน่วยกิตรายวิชาจากมาตรฐาน  

1 หนว่ยกติ เทา่กบั 2 คาบตอ่สปัดาห ์และ 1 ภาคเรยีน เทา่กบั 20 สปัดาห ์ตดัคาบสำาหรบัการสอบกลางภาค  

และปลายภาคออก 2 สัปดาห์ และตัดคาบปฐมนิเทศน์ก่อนเรียนออกอีก 1 คาบ ที่เหลือเป็นคาบเวลา 

ใช้สอนใน 1 ภาคเรียน จากนั้นกระจายคาบเวลาลงตามน้ำาหนักความสำาคัญของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา 

และผลการเรียนรู้ แล้วจึงนำาจำานวนเวลาของตัวชี้วัดแต่ละตัวนำาไปบูรณาการวัดหัวเรื่องย่อยๆ ก็จะได้ 

คาบเวลาของแต่ละหัวเรื่องย่อยๆ รวมคาบเวลาทุกหัวเรื่องย่อยๆ เป็นคาบเวลาของหัวเรื่อง และ 

รวมคาบเวลาทุกหัวเรื่องจะเป็นคาบเวลาของหน่วยเรียนรู้บูรณาการย่อย และรวมคาบเวลาทั้งหมด 

เป็นหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น นำาไปวางแผนจัดตารางสอนคิดเป็นต่อสัปดาห์

 สำาหรับคะแนนของแต่ละระดับขั้นพฤติกรรมที่วัดของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา คำานวณจาก

อัตราส่วนของน้ำาหนักเวลารวมของคาบที่ใช้สอนจริง ไม่รวมคาบสอบและคาบปฐมนิเทศ กับน้ำาหนักเวลา 

ที่ใช้สอนแต่ละตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา เทียบกับอัตราส่วนคะแนนเก็บรวมที่ตัดคะแนนสอบกลางภาค  

และปลายภาคออกแล้ว คิดเป็นคะแนนของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาแต่ละตัวที่ได้รับปริมาณเวลามา  

โดยปกติจะจัดสัดส่วนคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบ ในวิชาที่เน้นทฤษฎีจะใช้สัดส่วนเป็น 60 : 40 หรือ  

70 : 30 และวิชาที่เน้นปฏิบัติจะใช้สัดส่วนเป็น 80 : 20 



26 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

บทบาทสถานศึกษา

 1. คำาสั่งมอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละระดับชั้นจัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 

ระดับชั้น

 2. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารชว่งปดิภาคเรยีนใหค้ณะครแูตล่ะระดบัชัน้จดัทำาสาระเนือ้หา และ

กิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps และสาระเนื้อหา กิจกรรมการ

เรียนรู้ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่ไม่ได้นำามาบูรณาการของห้องเรียนปกติ

 3.  คำาสั่งมอบหมายให้ผู้แทนคณะครูของแต่ละระดับชั้น และกลุ่มสาระ จัดตารางสอน

ห้องเรียนบูรณาการ และตารางสอนห้องเรียนปกติ

 4. ประสานจัดทำาคู่มือแนวทางความร่วมมือการใช้บุคคลากรของสถานประกอบการ หรือ 

กลุม่อาชพีอสิระเขา้มาฝกึทกัษะประสบการณใ์หก้บันกัเรยีนในแตล่ะสาขาวชิาชพี และเปน็สถานทีฝ่กึทกัษะ

ประสบการณ์ให้กับนักเรียน

 5. จัดทำาระเบียบ หลักเกณฑ์การเทียบโอนเวลาการฝึกทักษะประสบการณ์ และผลประเมิน

ผลการเรยีนรูเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของการคดิหนว่ยกติ และจดัทำาขอ้ตกลงกบัสำานกังานพฒันาฝมีอืแรงงาน

จังหวัดประเมินออกใบรับรองการประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพให้กับนักเรียน และทำาบันทึก  

ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ จัดการเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิต 

รายวิชาเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 6. จัดตารางสอนโดยนำาคาบเวลาของทุกตัวชี้วัดมาคำานวณต่อสัปดาห์ แล้วจัดตารางคาบ 

บูรณาการที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน หรือครึ่งวัน และกำาหนดคาบเวลาไว้อย่างน้อย 1 คาบ 

ไว้สำาหรับครูผู้สอนคาบบูรณาการของระดับชั้นประชุมเตรียมงาน ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  

แก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ส่วนตัวชี้วัด 

ที่ไม่ได้นำามาบูรณาการให้จัดตารางสอนเป็นคาบเรียนแบบปกติ อาจจัดคู่กับรายวิชาอื่นที่ตกลงสลับกัน 

ทีละสัปดาห์ ในกรณีที่คาบเรียนปกติมีเวลาของตัวชี้วัดที่ไม่ได้นำามาบูรณาการเหลือไม่มาก 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 27ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

บทบาทคณะครูผู้สอนหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น 

 1. คณะครผููส้อนในแตล่ะระดบัชัน้รว่มกนัสำารวจ ศกึษา รวบรวมความรูใ้นทอ้งถิน่ระดบัอำาเภอ 

อภิปรายกำาหนดชื่อแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นประเด็นสำาคัญนำาไปจัดทำาชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น 

และกำาหนดสถานที่ตั้งใช้เป็นแหล่งจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนทีละภาคเรียน

 2. คณะครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นจัดทำาแผนผังการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ใน 

หน่วยบูรณาการระดับชั้น (Mind Mapping)

 3. ครูผู้สอนรายวิชาวิเคราะห์สาระเนื้อหาและตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชานำาไปบูรณาการ 

วัดหัวเรื่องย่อยๆ ของแต่ละหน่วยบูรณาการย่อย

 4. ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ และรายวิชาเพิมเติมสาขาวิชาชีพนำาผลการเรียนรู้ 

และสาระเนื้อหาภาคทฤษฎี ไปบูรณาการวัดหัวเรื่องย่อยๆ ของแต่ละหน่วยบูรณาการย่อย และนำาผล 

การเรยีนรูแ้ละคาบเวลาภาคปฏบิตั ิจดัทำาหนว่ยเรยีนรูก้ารฝกึทกัษะประสบการณท์ีโ่รงเรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร 

หรือโรงฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ หรือกลุ่มอาชีพอิสระ

 5. คณะครผููส้อนในหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการยอ่ยจดัทำาแผนการเรยีนรู ้กำาหนดจำานวนคาบเวลา 

กิจกรรมตามสาระเนื้อหาตามกระบวนการ 5 Steps และระดับขั้นพฤติกรรมของประเภทตัวชี้วัด 

ในแต่ละหัวเรื่องย่อยๆ 



28 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำาเนินการตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง

ก�รจัดทำ�แหล่งจัดประสบก�รณ์	และหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ คณะผู้สอน

    1.  2.

    3.  4.

    5.  6.

    7.  8.

 ชื่อแหล่งจัดประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ชื่อหน่วยบูรณาการระดับชั้น

  ชื่อเรื่อง  รหัสวิชา/ชื่อวิชาที่มาบูรณาการ คะแนน
  ชื่อหัวเรื่อง 

จำานวนคาบ
 ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

สาระเนื้อหา

1.  เรื่อง 1. วิชา
 1.1 หัวเรื่อง  ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   2. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   3. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

1.  เรื่อง 1. วิชา
 1.2 หัวเรื่อง  ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   2. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   3. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

2.  เรื่อง 1. วิชา
 2.1 หัวเรื่อง  ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   2. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   3. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

2.  เรื่อง 1. วิชา
 2.2 หัวเรื่อง  ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   2. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด

   3. วิชา
     ระดับขั้นพฤติกรรมตัวชี้วัด



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 29ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่  รหัส/รายวิชา  หน่วยกิต

  คะแนนเก็บ : คะแนนสอบ คะแนนกลางภาค : ปลายภาค คาบต่อภาคเรียน

ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา
 ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ

 ด้านความรู้ คาบ คะแนน ด้านทักษะ คาบ คะแนน ด้านทัศนคติ คาบ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ใช้บูรณาการ

       

 

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช้บูรณาการ

ก�รวิเคร�ะห์สัดส่วนเวล�	คะแนน	ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�



30 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ก�รกำ�หนดค�บเวล�ต�มกิจกรรมของกระบวนก�รเรียนรู้ในหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�ร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ คณะผู้สอน

    1.  2.

    3.  4.

    5.  6.

    7.  8.

ชื่อแหล่งจัดประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ชื่อหน่วยบูรณาการระดับชั้น

    ชื่อคุณลักษณะ
   จำานวน ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
 กิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps
  คาบ ตามหลักสูตร ชื่อค่านิยม 
  
    12 ประการ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น

1.  กิจกรรมการฝึกทักษะการสังเกต

 1.1 สืบค้น อภิปราย สรุปความรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์

ทักษะการสังเกต

 1.2 ฝึกการใช้ทักษะการสังเกตตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สาระที่ 8 จากการกำาหนดสถานการณ์จำาลอง

 1.3 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล คุณภาพคำาถาม และคุณภาพ

สมมติฐานคำาตอบ   

2. กิจกรรมการฝึกการสร้างพัฒนาการทางคุณลักษณะและค่านิยม 

 12 ประการ

 2.1 สืบค้น อภิปราย สรุปความรู้ตามเกณฑ์ทางสังคม และ 

ศีลธรรม ตามเหตุการณ์ ที่เดินทางไปแหล่งจัดประสบการณ์

 2.2 ฝึกสถานการจำาลองการสร้างพัฒนาการทางคุณลักษณะ

และค่านิยม 12 ประการ   

3.  กิจกรรมการสำารวจแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดหน่วยการเรียนรู้

 บูรณาการ

 3.1  สังเกตเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตั้งคำาถาม

อยากรู้ และคาดเดาคำาตอบ

 3.2  รายงานข้อมูล คำาถามอยากรู้ การคาดเดาคำาตอบ  

 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 31ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

    ชื่อคุณลักษณะ
   จำานวน ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
 กิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps
  คาบ ตามหลักสูตร ชื่อค่านิยม 
  
    12 ประการ

4. กิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลและความรู้

 4.1  นำาเสนอประสบการณ์ข้อมูล อภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็น

คำาถาม และการ คาดเดาคำาตอบ สรุปคำาถามและคาดเดา

คำาตอบตัวแทนของกลุ่ม

 4.2  สรุปผลการอภิปลายกลุ่ม จากการนำาเสนอคำาถามอยากรู้ 

และคาดเดาคำาตอบจัดทำารายงาน   

5.  กิจกรรมการอภิปรายบอกความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างกระทู้

 ตัวแทนสาระสำาคัญรายวิชากับคำาถามอยากรู้

 5.1  อภิปรายกลุ่มย่อยนำาคำาถามอยากรู้ไปอภิปรายแสดงความ

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกระทู้

 5.2  นำาเสนอ และสรุปโดยครูประจำาวิชา แจ้งระดับขั้น

พฤติกรรมตามประเภทของมาตรฐานตัวชี้วัด พร้อมแนะนำา

บรรณานุกรมใช้สืบค้น   

6.  กิจกรรมวางแผนปฏิทินการสืบค้นความรู้

 6.1  กำาหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา 

และกลุ่มคำาถามและ คาดเดาคำาตอบ วางแผนการสืบค้น 

รวบรวมความรู้ จัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้

 6.2  ปฏิบัติการสืบค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน 

หรือโต้แย้งคำาตอบ ที่คาดเดา และกำาหนดวิธีการรายงาน

ความรู้ ในรูป Mind Map การตรวจสอบกระบวนการ

เรียนรู้   

7.  กิจกรรมนำาเสนอผลความรู้ที่อ้างอิงความรู้สากล

 7.1  แลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายกลุ่มใช้ทักษะการแก้ปัญหา  

ให้เหตุผลสนับสนุน โต้แย้งคำาตอบที่คาดเดา สรุปความรู้ 

นำาเสนอ

 7.2  นำาเสนอความรู้ที่อ้างอิงจากความรู้สากล และครูผู้สอน

แต่ละรายวิชาสรุปให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 

การเรียนรู้



32 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

    ชื่อคุณลักษณะ
   จำานวน ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
 กิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps
  คาบ ตามหลักสูตร ชื่อค่านิยม 
  
    12 ประการ

 7.3  สร้างแผนผังความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระสำาคัญ คำาถาม 

คาดเดาคำาตอบ บรรณานุกรมใช้สืบค้น คำาตอบ และความรู้

ที่ได้เพิ่มมา   

ชื่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาการย่อย 2

6.  กิจกรรมวางแผนปฏิทินการสืบค้นความรู้

 6.1  กำาหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา 

และกลุ่มคำาถามและ คาดเดาคำาตอบ วางแผนการสืบค้น 

รวบรวมความรู้ จัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้

 6.2  ปฏิบัติการสืบค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน 

หรือโต้แย้งคำาตอบ ที่คาดเดา และกำาหนดวิธีการรายงาน

ความรู้ ในรูป Mind Map การตรวจสอบกระบวนการ 

เรียนรู้

7.  กิจกรรมนำาเสนอผลความรู้ที่อ้างอิงความรู้สากล

 7.1  แลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายกลุ่มใช้ทักษะการแก้ปัญหา  

ให้เหตุผลสนับสนุน โต้แย้งคำาตอบที่คาดเดา สรุปความรู้ 

นำาเสนอ

 7.2  นำาเสนอความรู้ที่อ้างอิงจากความรู้สากล และครูผู้สอน

แต่ละรายวิชาสรุปให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 

การเรียนรู้

 7.3  สร้างแผนผังความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระสำาคัญ คำาถาม 

คาดเดาคำาตอบ บรรณานุกรมใช้สืบค้น คำาตอบ และความรู้

ที่ได้เพิ่มมา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาการย่อย 3

6.  กิจกรรมวางแผนปฏิทินการสืบค้นความรู้

 6.1  กำาหนดประเภทบรรณานุกรม เลือกสถานที่ ช่วงเวลา 

และกลุ่มคำาถามและ คาดเดาคำาตอบ วางแผนการสืบค้น 

รวบรวมความรู้ จัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 33ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

    ชื่อคุณลักษณะ
   จำานวน ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
 กิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps
  คาบ ตามหลักสูตร ชื่อค่านิยม 
  
    12 ประการ

 6.2  ปฏิบัติการสืบค้น อ่านรวบรวมความรู้ยืนยันการสนับสนุน 

หรือโต้แย้งคำาตอบ ที่คาดเดา และกำาหนดวิธีการรายงาน

ความรู้ ในรูป Mind Map การตรวจสอบกระบวนการ 

เรียนรู้ 

7.  กิจกรรมนำาเสนอผลความรู้ที่อ้างอิงความรู้สากล

 7.1  แลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายกลุ่มใช้ทักษะการแก้ปัญหา  

ให้เหตุผลสนับสนุน โต้แย้งคำาตอบที่คาดเดา สรุปความรู้ 

นำาเสนอ

 7.2  นำาเสนอความรู้ที่อ้างอิงจากความรู้สากล และครูผู้สอน

แต่ละรายวิชาสรุปให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 

การเรียนรู้

 7.3  สร้างแผนผังความรู้แต่ละรายวิชา จากสาระสำาคัญ คำาถาม 

คาดเดาคำาตอบ บรรณานุกรมใช้สืบค้น คำาตอบ และความรู้

ที่ได้เพิ่มมา   

ชื่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาระดับชั้น

8.  กิจกรรมการตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการดำารงชีวิต

 8.1  สำารวจสร้างแรงบันดาลใจกำาหนดประเด็นสนใจ

 8.2  นำาเสนอประเด็นสนใจ เลือกกลุ่มสนใจ

9.  กิจกรรมการรวบรวมทฤษฎีความรู้ใช้สร้างกระบวนการและ

 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม

 9.1  สืบค้น รวบรวมความรู้ สร้างแผนผังความเชื่อมโยงของ

ประเด็นสนใจ ทฤษฎีความรู้หลักที่สนันสนุนประเด็นสนใจ 

ทฤษฎีความรู้รองที่สนับสนุนทฤษฎีความรู้หลัก และทฤษฎี

ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 9.2  ตั้งสมมติฐาน ตั้งชื่อเรื่อง กำาหนดกระบวนการและขั้นตอน

การปฏิบัติ กำาหนดวัสดุ สถานที่ จัดทำาโครงร่าง Project 

Based   



34 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

    ชื่อคุณลักษณะ
   จำานวน ชื่อสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
 กิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps
  คาบ ตามหลักสูตร ชื่อค่านิยม 
  
    12 ประการ

10.  กิจกรรมการปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน

 10.1 ปฏิบัติปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน และบันทึก 

ผลการปฏิบัติ   

11. กิจกรรมการสรุปผล สื่อสารนำาเสนอ และเผยแพร่

 11.1 สรุปผล เขียนรายงาน 

 11.2 สื่อสารนำาเสนอ เผยแพร่แสดงผลงานตามสาขาความสนใจ

 11.3 รวมกลุ่มสนใจสร้างทีมงานจำาลองการเป็นผู้ประกอบการ 

(บริษัทจำากัด) สู่วิชาชุมนุม   

ก�รจัดต�ร�งก�รสอนค�บเรียนปกติและค�บบูรณ�ก�ร

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่          ห้อง

  

วัน   

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์        

อังคาร จัดคาบเวลา ตาม กิจกรรม ของ กระบวนการ เรียนรู้ใน 5 Step 

พุธ        

พฤหัสบดี        ประชุมครู

ศุกร์        



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

โมดูล 3 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ



36 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
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ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 37ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

 1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps นำาไปสู่ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

 2. เพื่อรวบรวมสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่นักเรียนจะแสดงคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร  

พร้อมบรรณานุกรม 

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 หลกัสตูรกำาหนดใหใ้ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรท์กัษะการสงัเกตในสาระที ่8 

และกระบวนการทางคณติศาสตรท์กัษะการแกป้ญัหา ใหเ้หตผุลปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในสาระ

ที ่6 เปน็พืน้ฐานการเรยีนรูใ้นวชิาของทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ดงันัน้การจดักระบวนการเรยีนรู้ 

บูรณาการจึงควรมีการฝึกทักษะการสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

เกิดข้อสงสัยตั้งคำาถามอยากรู้พร้อมคาดเดาคำาตอบ การฝึกทักษะทางสังคมที่แสวงหาสืบค้น

ความรู้ตามเกณฑ์ทางสังคม และทางศีลธรรม นำาไปใช้เป็นหลักยึดเรื่องจริยธรรม หรือ

การแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะตามหลักสูตร และค่านิยม  

12 ประการ ก่อนกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

 Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps เป็นการเปลี่ยนบทบาทครู

จาก Teacher-centered มาเป็น Student-centered โดยแสดงบทบาทเป็น Facilitator หรือ

ผู้อำานวยความสะดวกให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการสอนแบบบรรยาย

เนื้อหาสาระจากหนังสือ มาเป็นการออกแบบกิจกรรมสร้างกระบวนการให้นักเรียนไปสืบค้น

รวบรวมความรู้กลับเข้ามาในห้องเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนให้เหตุผลแสดงความคิดเห็น 

สรุปเป็นความรู้ในแต่ละเรื่อง

 การฝึกทักษะการสังเกต ฝึกทักษะการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ซึ่งทุกรายวิชา

ตอ้งสรา้งกระบวนการฝกึ และเชน่เดยีวกนัทีท่กุรายวชิากม็เีนือ้หาสาระทีซ่้ำาซอ้นกนั นกัเรยีน

และครูก็ต้องทำากิจกรรมการเรียนรู้ที่ซ้ำากัน ดังนั้นการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 จึงมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary : ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชา 



38 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ประกอบกนั) ของวชิาแกนหลกั ออกแบบจดักจิกรรม การเรยีนรูบ้รูณาการของแตล่ะหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการ

ตามกระบวนการ 5 Steps เปน็การสรา้งโอกาสทีจ่ะประยกุตท์กัษะเชงิบรูณาการขา้มสาระเนือ้หา และสรา้ง

ระบบการเรยีนรูท้ีเ่นน้สมรรถนะเปน็ฐาน (Competency-based) พรอ้มกบัสรา้งนวตักรรมและวธิกีารเรยีนรู ้

ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem-based) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน

ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL

บทบาทสถานศึกษา

 1. จัดเตรียมหนังสือที่คณะครูระบุบรรณานุกรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าห้องสมุด

และเตรยีมครภุณัฑ ์อปุกรณ ์ตลอดจนระบบเครอืขา่ยอนิทรา่เนต็สำาหรบัคณะครทูีต่อ้งการระบบุรรณานกุรม

แบบอิเล็กทรอนิกส์และเก็บใบความรู้ในแบบ Offline และเตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำาหรับ คณะครู 

ที่ต้องการเชื่อมต่อบรรณานุกรมออกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 2. จัดเตรียมสถานที่ห้องสมุดสำาหรับสืบค้นหนังสือ และเอกสาร จัดเตรียมห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ และมุมพื้นที่บริเวณโรงเรียนสำาหรับการสืบค้นความรู้แบบ Online และแบบ Offline  

จัดเตรียมห้องเรียนรวมหรือห้องเรียนบูรณาการ สำาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น

 3. แตง่ตัง้หวัหนา้กลุม่สาระวเิคราะหแ์ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องคณะครใูนแตล่ะระดบัชัน้

มีความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวกอะไรบ้าง สำาหรับรองรับการจัดกิจกรรมตามแผน 

การเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการของ 5 Steps

 4. จัดเตรียมบริเวณ และสถานที่ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่  

แหล่งเรียนรู้สาธิตจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน พื้นที่จำาลองการปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกปฏิบัติ

การใช้ทดลองถอดประสบการณ์ และพัฒนาผลงานเชิงการคิดค้น

 5. จัดเตรียมสถานที่และพื้นที่จำาลองการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนวิชาชุมนุม และกิจกรรมชมรมตามความสนใจ ใช้รองรับสภานักเรียนที่จะต้องบริหารจำาลอง

กระบวนการของการบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนตำาบล เช่าพื้นที่หรือห้องจัดกิจกรรมบริษัทจำาลองเรียนรู้

การเปน็ผูป้ระกอบการของทกุชมุนมุ บรกิารหอ้งประชมุขบัเคลือ่นการประกอบการ มพีืน้ทีห่นา้หอ้งกจิกรรม

ไวท้ำากลยทุธก์ารโฆษณาและจำาหนา่ยผลผลติและสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการผลติของการประกอบการบรษิทัจำากดั 

มลีานพืน้ทีก่ลางไวจ้ดักจิกรรมมหกรรมผลงานนกัเรยีนเพือ่จดัจำาหนา่ย และแสดงนทิรรศการไดเ้ปน็ระยะๆ 

และมีการรายงานผลประกอบการเพื่อแสดงการหมุนเวียนและสภาพคล่องในการประกอบการ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 39ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

บทบาทคณะครูผู้สอนในระดับชั้น

 1. ประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 steps และปรับปรุง 

แก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ

 2. ครูที่นำาตัวชี้วัด มาตรฐานรายวิชาไปวัดหัวเรื่องย่อยเดียวกันจะต้องร่วมกันจัดเตรียม

บรรณานุกรม และสาระเนื้อหาตามระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัด มาตรฐานรายวิชา และผลการเรียนรู้ 

เพื่อใช้ประกอบการออกแบบกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 3. ออกแบบกจิกรรมการฝกึกระบวนการสงัเกตใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ปน็เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ และนำาไปสู่การตั้งคำาถามที่ดี และมีการคาดเดาคำาตอบ และกำาหนด 

วิธีรายงานข้อมูล คำาถาม และการคาดเดาคำาตอบ โดยการรายงานควรมีหลักฐานอ้างอิงประกอบ

 4. ออกแบบกิจกรรมการฝึกกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ และค่านิยม 12 ประการ โดย

วิเคราะห์ลักษณะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ที่จะทำาการสำารวจจริง มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ที่พึงปฏิบัติ 

และพึงระมัดระวังเรื่องใดตามเกณฑ์ทางสังคม หรือทางศีลธรรม เพื่อนำาไปกำาหนดแหล่งสืบค้นความรู้ 

หรอืบรรณานกุรม และกำาหนดชนดิของคณุลกัษณะ คา่นยิม 12 ประการ ใหน้กัเรยีนยดึถอืเปน็หลกัปฏบิตั ิ

และกำาหนดวธิกีารรายงานความรูท้ีใ่ชย้ดึถอืตามเณฑท์างสงัคม หรอืเกณฑท์างศลีธรรม รายงานพฤตกิรรม 

ความคิดเห็นต่อการทำากิจกรรมในแต่ละเหตุการณ์ 

 5.  ออกแบบกจิกรรมการสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ีใ่ชเ้ปน็ทีจ่ดัหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ โดย

ใช้ทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล ตั้งคำาถามอยากรู้คาดเดาคำาตอบ และใช้ความรู้ที่ได้สืบค้น ยึดถือข้อปฏิบัติ

และระมัดระวังตามเกณฑ์ทางสังคม หรือทางศีลธรรมนำาไปใช้สร้างพัฒนาการด้านคุณลักษณะ และค่า

นยิม และกำาหนดวธิรีายงานผลการใชท้กัษะการสงัเกต ทกัษะทางสงัคม เปน็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ  

พร้อมคำาถามอยากรู้ การคาดเดาคำาตอบ ตลอดจนรายงานพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อการทำากิจกรรม 

ในแต่ละเหตุการณ์ โดยมีหลักฐานอ้างอิงการออกไปสำารวจ

 6. ออกแบบกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มในการแลกเปลี่ยนคำาถามและการคาดเดาคำาตอบ 

ที่รวบรวมจากการสำารวจมาได้ โดยจัดกลุ่มประมาณ 4-6 คน มีการนำาเสนอและสรุปผล คำาถาม และ 

คาดเดาคำาตอบในภาพรวมของทุกกลุ่ม 

 7. ออกแบบกจิกรรมการอภปิรายกระทูท้ีเ่ปน็สาระสำาคญั มาตรฐานรายวชิากบัความสมัพนัธ์

เกี่ยวข้องกับคำาถามอยากรู้ มีการนำาเสนอและสรุปความเชื่อมโยงโดยครูผู้สอนรายวิชา แจ้งสาระที่จะวัด

ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ พร้อมแจ้งบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง

 8. ออกแบบกิจกรรมการตรวจสอบการเรียนรู้ โดยการเขียน Mind map ความเชื่อมโยง 

ของสาระสำาคัญ คำาถาม การคาดเดาคำาตอบ และบรรณานุกรมที่จะให้สืบค้น



40 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 9. ออกแบบกิจกรรมการวางแผนการสืบค้นความรู้สากลมาสนับสนุน หรือโต้แย้งคำาตอบ  

ที่คาดเดาไว้ โดยใช้บรรณานุกรมเป็นตัวช่วยพื้นฐาน นำาความรู้ที่ได้มาอภิปรายกลุ่ม 4-6 คน เพื่อหา 

ขอ้สรปุรว่มกนันำาไปเสนอเพือ่สรปุเปน็ภาพรวมทกุกลุม่ เขยีน Mind map คำาตอบ เปน็การตรวจกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล

 10. ประชุมแก้ปัญหานักเรียนที่มี Mind Map คำาตอบยังไม่ได้ขั้นต่ำาเท่ากับมาตรฐานตัวชี้วัด

รายวิชา ให้มีการออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมซ่อมเสริมความรู้

 

บทบาทนักเรียนในระดับชั้น

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสังเกต เพื่อฝึกการสำารวจหาข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพและ  

เชิงปริมาณนำาไปสู่การตั้งคำาถามที่ดีและมีการคาดเดาคำาตอบ และรายงานผลการฝึกการสังเกตพร้อม 

หลักฐานอ้างอิง

 2. นกัเรยีนแบง่กลุม่ปฏบิตักิารพฒันาคณุลกัษณะ และคา่นยิม 12 ประการ ใหน้กัเรยีนยดึถอื

เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้สืบค้นความรู้ตามบรรณานุกรม และรายงานผลความรู้ตามเกณฑ์ 

ทางสังคม และเกณฑ์ทางศีลธรรม พร้อมรายงานความเห็นต่อกิจกรรมการทำางาน

 3. นกัเรยีนแบง่กลุม่ปฏบิตักิารสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ีใ่ชเ้ปน็หนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการ โดยใชท้กัษะ

การสังเกต เก็บข้อมูล ตั้งคำาถามอยากรู้คาดเดาคำาตอบจากที่ได้สืบค้น โดยยึดถือข้อปฏิบัติและระมัดระวัง 

 4. นกัเรยีนแบง่กลุม่ปฏบิตักิารอภปิรายกลุม่ เพือ่แลกเปลีย่นคำาถามและการคาดเดาคำาตอบ

ที่รวบรวมจากการสำารวจ มีการนำาเสนอและสรุปผลในภาพรวมของทุกกลุ่ม

 5. นกัเรยีนในกลุม่ปฏบิตักิารอภปิรายกระทูท้ีเ่ปน็สาระสำาคญั ทีส่มัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัคำาถาม

อยากรู้ มีการนำาเสนอและสรุปความเชื่อมโยงกับรายวิชา 

 6. นกัเรยีนในกลุม่ปฏบิตักิารตรวจสอบการเรยีนรู ้ความเชือ่มโยงของสาระสำาคญั จากคำาถาม

และการคาดเดาคำาตอบ และบรรณานุกรมที่สืบค้นของนักเรียนรายบุคคล

 7. นักเรียนในกลุ่มปฏิบัติการวางแผนการสืบค้นความรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ เป็น 

ที่ยอมรับสากลมาสนับสนุน หรือโต้แย้งคำาตอบที่คาดเดาไว้ โดยใช้บรรณานุกรม และหาข้อสรุปร่วมกัน

เป็นภาพรวมของกลุ่ม เขียน Mind map เป็นการตรวจกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 41ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำาเนินการตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 Steps

 1. แนวทางออกแบบกิจกรรมการฝึกทักษะการสังเกต 

  1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การฝึกทักษะการสังเกตเพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ประสาทสัมผัส 

ทั้ง 5 เก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดที่จะนำาไปสู่การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพได้ และเกิดประเด็นคำาถามที่สนใจพร้อมการคาดเดาคำาตอบได้  

ซึ่งคำาถามที่สนใจ และคำาตอบที่คาดเดานั้นจะเป็นประเด็นให้คณะครูผู้สอนได้ฝึก

การตั้งคำาถามที่ดี ต้องเป็นคำาถามทำาไมเกิดปรากฏการณ์ มีอะไรเป็นสาเหตุ และ

สาเหตุที่มาทำาให้เกิดปรากฏการณ์ได้อย่างไร ส่วนคำาตอบที่คาดเดา ต้องมีความ 

เป็นไปได้บนพื้นฐานเหตุผลประสบการณ์เดิมของนักเรียน

  1.2 ออกแบบและแจ้งให้ทำากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ เรื่องกระบวนการสังเกต  

ผา่นบรรณานกุรมทีค่ณะครไูดเ้ลอืกจากแหลง่ความรู ้และเลอืกกจิกรรมสรา้งวธิกีาร

ให้นักเรียนรายงานสรุปหรือแสดงองค์ความรู้

  1.3 กำาหนดสถานที ่หรอืสถานการณ ์หรอืสิง่ของ ภาพถา่ย ครปิวดีโีอ ใหน้กัเรยีนทดลอง

ทำากิจกรรมการสังเกต แจ้งให้ใช้ความรู้กระบวนการสังเกตที่ได้ศึกษามาสังเกต 

เกบ็ขอ้มลู จดัระเบยีบขอ้มลู ออกแบบนำาเสนอขอ้มลูเปน็เชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

พร้อมค้นหาประเด็นคำาถามสนใจ และการคาดเดาคำาตอบ 

  1.4 ออกแบบและแจ้งการจัดกิจกรรมคัดเลือกข้อมูลที่ดี คำาถามที่ดี และการคาดเดา

คำาตอบที่ดี และชี้ประเด็นให้แก้ไขข้อมูล คำาถาม การคาดเดาคำาตอบให้ได้ตาม

คุณลักษณะที่ดี

  1.5 กำาหนดและแจ้งช่วงเวลาการทำาแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

 2. แนวทางออกแบบกิจกรรมการฝึกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ

  2.1 แจ้งวัตถุประสงค์การฝึกกิจกรรมการฝึกการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม 12 

ประการ เพือ่ใหน้กัเรยีนสรา้งหลกัยดึความรูต้ามเกณฑท์างสงัคม และทางศลีธรรม 

นำาไปใชเ้รือ่งจรยิธรรมการแสดงออกดา้นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมดงีามตามเหตกุารณ์

ของสถานที่ต่างๆ 

  2.2 กำาหนดเหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการที่ให้นักเรียนลงไปสำารวจแหล่งเรียนรู้จริง 

เพื่อออกแบบและแจ้งให้ทำากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ใช้เป็นหลักยึด ตาม 

หลกัเกณฑด์า้นสงัคม หรอืหลกัเกณฑด์า้นศลีธรรม ทีส่อดคลอ้งกบัเหตกุารณต์า่งๆ  



42 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ผา่นการแจง้บรรณานกุรมทีค่ณะครผููส้อนเลอืกจากแหลง่ความรู ้และเลอืกกจิกรรม

สร้างวิธีการให้นักเรียนรายงานสรุปหรือแสดงหลักยึดนำาไปใช้ในการลงพื้นที่ 

ไปสำารวจจริง

  2.3 ออกแบบและแจง้ใหน้กัเรยีนทดลองฝกึการพฒันาคณุลกัษณะ และคา่นยิม 12 ประการ

โดยนักเรียนออกแบบการแสดงเหตุการณ์สมมติที่นำาหลักยึดตามหลักเกณฑ์ 

ด้านสังคม หรือหลักเกณฑ์ด้านศีลธรรมนำาไปใช้ หรือเรียบเรียงเป็นบทละครเขียน

เป็นรายงานส่ง

  2.4 กำาหนดและแจ้งช่วงเวลาการทำาแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

 3. แนวทางการออกแบบกจิกรรมการสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ีใ่ชเ้ปน็ทีจ่ดัหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการ

ระดับชั้น

  3.1 แจง้วตัถปุระสงคก์ารสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ีใ่ชเ้ปน็ทีจ่ดัหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ 

เพื่อให้นักเรียนลงพื้นที่จริงปฏิบัติการสำารวจข้อมูล โดยใช้ทักษะการสังเกต  

เกบ็ขอ้มลู ตัง้คำาถามอยากรู ้คาดเดาคำาตอบ และใชห้ลกัยดึความรู ้ตามหลกัเกณฑ์

ด้านสังคม หรือหลักเกณฑ์ด้านศีลธรรม นำาไปใช้สร้างพัฒนาการด้านคุณลักษณะ 

และคา่นยิม โดยมกีารรายงานผลการใชท้กัษะการสงัเกต ทกัษะทางสงัคม เปน็ขอ้มลู 

เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ พรอ้มคำาถามอยากรู ้การคาดเดาคำาตอบ ตลอดจนรายงาน

พฤติกรรม ความคิดเห็นต่อต่อการทำากิจกรรมในแต่ละเหตุการณ์ โดยมีหลักฐาน

อ้างอิงการออกไปสำารวจ

  3.2 แจ้งคำาชี้แจงวิธีการไปสำารวจแหล่งเรียนรู้นักเรียนจะไปโดยวิธีใด เมื่อไร ไปสังเกต

เกบ็ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรูท้ีไ่หนบา้ง และตอ้งใชห้ลกัเกณฑค์วามรูเ้รือ่งกระบวนการ

สังเกตเก็บข้อมูลแต่ละแหล่งเรียนรู้ บันทึกและมีการอ้างอิงด้วยวิธีอะไรได้บ้าง 

ต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยการเก็บและบันทึกข้อมูลอะไรไป การไปต้องพบกับ

เหตุการณ์แบบไหนบ้างต้องนำาหลักความรู้ตามเกณฑ์ด้านสังคม และเกณฑ์ด้าน 

ศีลธรรมไปปฏิบัติแสดงออกได้อย่างเหมาะสมอย่างไร ซึ่งต้องบันทึกผลความรู้สึก

การแสดงออกต่อแต่ละเหตุการณ์

  3.3 แจ้งวิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการสังเกต ให้รายงานโดยวิธีใด รูปแบบ

รายงานจำาแนกเป็นที่ละแหล่งเรียนรู้ สังเกตได้ข้อมูลกี่ประเด็นข้อมูล แต่ละข้อมูล

จำาแนกเปน็เชงิคณุภาพ และเชงิปรมิาณอะไรบา้ง และแตล่ะประเดน็ขอ้มลูมคีำาถาม

สงสัยอยากรู้พร้อมคาดเดาคำาตอบอะไรบ้าง

  3.4 กำาหนดและแจ้งช่วงเวลาการทำาแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 43ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 4. แนวทางการออกแบบกจิกรรมการอภปิรายกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารสงัเกต

  4.1 แจง้วตัถปุระสงคก์ารอภปิรายกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารสงัเกต เพือ่ให้

นักเรียนนำาประสบการณ์จริงจากการสังเกตแหล่งเรียนรู้มาเข้ากลุ่ม 4-6 คน แสดง

ทักษะการทำางานเป็นทีมตามบทบาทผู้นำาที่แสดงบทบาทชักจูงการทำางานไปสู่ 

เปา้หมายความสำาเรจ็แบบประชาธปิไตย และสรปุประเดน็จากขอ้เสนอของสมาชกิกลุม่ 

ที่ใช้เหตุผลสนับสนุนที่มีการอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ บทบาทของทีม

งานที่แสดงบทบาทนำาเสนอข้อมูล ความคิดเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง และมีการอ้างอิง 

ทีเ่ชือ่ถอืได ้ในขณะเดยีวกนัตอ้งมบีทบาทเปน็ผูร้บัฟงักค็วรแสดงบทบาทเคารพสทิธิ

ของผู้นำาเสนอจนจบอย่างตั้งใจ และแสดงความคิดเห็นแบบสนับสนุน หรือโต้แย้ง

ด้วยข้อเท็จจริงที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

  4.2 ออกแบบและแจ้งลักษณะและวิธีการจัดกลุ่มๆ ละ 4-6 คน ทำาใบให้ความรู้บทบาท

ของสมาชกิกลุม่ ใหศ้กึษาทำาความเขา้ใจและแสดงบทบาทพรอ้มมกีารบนัทกึรายงาน

ความรู้สึกและ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในเชิงพัฒนาของตน และของเพื่อน 

ตามแบบแสดงพัฒนาการทำางานกลุ่ม

  4.3 ออกแบบและแจง้ประเดน็หวัขอ้เรือ่งกจิกรรมการอภปิรายกลุม่ เปน็การแลกเปลีย่น

เรื่องการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ละแห่งว่าพบข้อมูลอะไรบ้าง นำาเสนอข้อมูล

เป็นแบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เกิดคำาถามทำาไมจึงเกิดปรากฏการณ์ที่พบ

นัน้ มจีำานวนกีป่ระเดน็ขอ้มลูซึง่ถอืเปน็คำาถามอยากรูข้องนกัเรยีน ในแตล่ะประเดน็

ข้อมูลมีประเด็นข้อสงสัยอะไรเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุซึ่งถือเป็นคำาถามอยากรู้

ที่มาขององค์ประกอบของประเด็นข้อมูล และที่มาของสาเหตุหรือต้นเหตุมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งถือเป็นคำาถามอยากรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอน 

การเกิดปรากฏการณ์ แจ้งให้มีการจัดระเบียบประเด็นคำาถามอยากรู้ และจัดทำาคำาถาม 

ตัวแทนพร้อมคำาตอบที่คาดเดาที่ช่วยกันสรุป จัดตัวแทนมานำาเสนอให้ ทุกคน  

ทุกกลุ่มรับรู้ เพื่อนำาไปใช้เป็นคำาถามตัวแทนของทุกคน

  4.4 แจ้งวิธีการ จัดเก็บคำาถามอยากรู้ คำาตอบที่คาดเดา ที่ได้จากการนำาเสนอของ 

ทุกกลุ่ม และที่คณะครูร่วมนำาเสนอเพิ่มเข้าไป และกำาหนดและแจ้งช่วงเวลาการทำา

แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
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 5. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการอภิปรายเชื่อมโยงคำาถามกับสาระสำาคัญรายวิชา

  5.1 แจง้วตัถปุระสงคก์ารอภปิรายเชือ่มโยงคำาถามกบัสาระสำาคญัรายวชิา เพือ่ใหน้กัเรยีน

นำาคำาถามอยากรูแ้ละการคาดเดาคำาตอบมาวเิคราะหห์าเหตผุลทีเ่ปน็การสนบัสนนุ

ประเด็นข้อกระทู้ที่เป็นสาระสำาคัญของมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่จะทำาให้นักเรียนเห็น สิ่งที่อยากรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

สาระเนื้อหาของแต่ละวิชา

  5.2 ออกแบบและชีแ้จงลกัษณะและวธิกีารจดักลุม่ๆ ละ 4-6 คน ใชใ้บใหค้วามรูบ้ทบาท

ของสมาชกิกลุม่ ใหศ้กึษาทำาความเขา้ใจและแสดงบทบาทพรอ้มมกีารบนัทกึรายงาน

ความรู้สึก และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในเชิงพัฒนาของตนและของเพื่อนตาม

แบบแสดงพัฒนาการทำางานกลุ่ม

  5.3 ออกแบบและแจง้ประเดน็หวัขอ้เรือ่งกจิกรรมการอภปิรายกลุม่ เปน็การแลกเปลีย่น 

พืน้ฐานความรูท้ีใ่ชแ้สดงเหตผุลทีม่คีวามเปน็ไปไดเ้ลอืกสนบัสนนุประเดน็ขอ้กระทู้

ที่มีความเกี่ยวข้องกัน จัดตัวแทนมานำาเสนอให้ทุกคน ทุกกลุ่มรับรู้

  5.4 แจ้งกิจกรรมความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำาถามอยากรู้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

โดยคร ูแตล่ะรายวชิาจะออกมาสรปุชดุคำาถามและคำาตอบคาดทีเ่ดาวา่เปน็สว่นหนึง่ 

ของมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ของรายวิชา และครูรายวิชาจะแจ้งระดับขั้น 

ของพฤติกรรมที่ใช้วัดในสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาความรู้ที่สากลยอมรับมาสนับสนุน 

โดยครูรายวิชาจะแจ้งบรรณานุกรมบางส่วนเป็นเบื้องต้นกับนักเรียน และให้ 

นักเรียนรายบุคคลจัดทำา Mind Map ไว้ใช้สำาหรับการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

จากชื่อรายวิชา สาระสำาคัญรายวิชา คำาถามอยากรู้ ที่เกี่ยวข้องพร้อมการคาดเดา

คำาตอบ และบรรณานุกรมที่ใช้สืบค้นความรู้

  5.5 แจ้งกิจกรรมให้นักเรียนรายงานผล Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ 

และรายงานความรู้สึกต่อการแสดงออกของพฤติกรรมกลุ่มของตนและเพื่อนตาม

เกณฑก์ระบวนการกลุม่ และกำาหนดและแจง้ชว่งเวลาการทำาแตล่ะกจิกรรมใหช้ดัเจน

 6. แนวทางออกแบบกิจกรรมการวางแผนการสืบค้นความรู้ที่เป็นสากลมายืนยันคำาตอบ

  6.1 แจ้งวัตถุประสงค์การวางแผนการสืบค้นความรู้ที่เป็นสากลมายืนยันคำาตอบ เพื่อ

ให้นักเรียนไม่เชื่อคำาบอกเล่าที่ไม่ได้ถูกรองรับสนับสนุนด้วยความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ

ตามหลักสากล ซึ่งนักเรียนต้องสืบค้น อ่านรวบรวมความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองกับ

แหล่งที่มาของความรู้จากเพื่อนคนอื่นจนสรุปเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้
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  6.2 ออกแบบและชี้แจงการใช้บรรณานุกรมที่ครูรายวิชาแจ้งไว้ในกิจกรรม Mind Map 

การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ นำาไปวางแผนจัดกลุ่มประเภทของบรรณานุกรม

ที่ใช้สืบค้นโดยใช้วิธีการอ่านประเภทบรรณานุกรมที่ใช้สืบค้นแบบ Offline และ

ประเภทบรรณานุกรมที่ใช้สืบค้นแบบ Online มาเป็นตัวกำาหนดสถานที่ใช้สืบค้น 

ช่วงวันและระยะเวลาที่ใช้สืบค้น เมื่อได้แผนการสืบค้นแล้วแจ้งให้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติตามแผนการสืบค้น อ่านหาข้อความรู้ที่หลักสากลยอมรับมาใช้สนับสนุน 

คำาตอบที่คาดเดาไว้ เพื่อยอมรับคำาตอบที่คาดเดาเป็นความรู้ตามหลักสากล และ 

บางขอ้ความรูท้ีเ่ปน็หลกัสากลไปโตแ้ยง้คำาตอบทีค่าดเดาไว ้ใหน้ำาความรูต้ามหลกัสากล 

มายดึแทนทีค่ำาตอบทีค่าดเดาไวเ้ดมิ สว่นความรูอ้ืน่ในขณะทีส่บืคน้ อา่นพบใหเ้กบ็ 

รวบรวมสรุปเป็นความรู้ที่เป็นไปตามหลักสากล เขียนประกอบเป็นข้อค้นพบ 

เพิ่มเติมลงไปใน Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้

  6.3 แจ้งกิจกรรมให้นักเรียนรายงานผล Mind Map การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้  

ที่ค้นพบความรู้ตามหลักสากลใช้นำามายืนยันคำาตอบที่คาดเดา และรายงาน 

ความรู้สึกต่อการแสดงออกของพฤติกรรมกลุ่มของตนและเพื่อน ในการสืบค้น  

รวบรวมความรู้ตามประเภทของการสืบค้น และกำาหนดและแจ้งช่วงเวลาการทำา 

แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

 7. แนวทางออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบค้นความรู้

  7.1 แจ้งวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบค้นความรู้ เพื่อนำาความรู้ 

ที่เป็นความรู้ยอมรับเป็นสากลของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนมุมมองการให้เหตุผล

การสนับสนุน หรือโต้แย้งคำาตอบที่คาดเดาไว้ ในการนำาไปสรุปเป็นคำาตอบที่ดี 

น่าเชื่อถือที่สุด

  7.2 ออกแบบและชี้แจงวิธีการจับกลุ่ม 4-6 คน นำาเสนอความรู้สากลใช้เป็นเหตุผล 

การสนับสนุนยืนยันคำาตอบที่คาดเดา หรือใช้เป็นเหตุผลที่นำามาแทนคำาตอบ 

ทีค่าดเดาไวใ้นกรณคีำาตอบที ่คาดเดามเีหตผุลไมเ่ปน็ไปตามความรูส้ากล และนำาเสนอ 

ความรู้ที่น่าสนใจที่อ่านพบเพิ่มเติม และชี้แจงให้หาข้อสรุปคำาตอบที่น่าเชื่อถือ 

และดีที่สุด นำาไปเสนอให้ทุกกลุ่มนำาไปเปรียบเทียบกับข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม  

โดยที่ครูแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้สรุปทฤษฎีความรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

การเรียนรู้รายวิชา และเพิ่มเติมประเด็นที่ตกหล่นอีกทีหนึ่ง
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  7.3 ชีแ้จงการรายงานผลการเรยีนรูโ้ดยการจดัทำา Mind Map การตรวจสอบกระบวนการ

เรียนรู้จนได้คำาตอบที่เป็นความรู้สากลของแต่ละวิชา ซึ่งครูแต่ละวิชาสามารถ 

นำาไปตรวจพัฒนาการด้านความรู้ และคุณลักษณะ ตลอดจนทักษะการทำางานกลุ่ม

จัดเก็บเป็นคะแนนเก็บ หรือซ่อมเสริมความรู้นักเรียนที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตามมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา
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การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาชีพ

โมดูล 4 
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โมดูล 4  การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ

 1. เพื่อออกแบบใบกิจกรรมตามกระบวนการ Project Based และนำาไปใช้ใน

การจัดกิจกรรม การเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 

 2. เพื่อแสดงผลงานที่ได้จากกระบวนการ Project Based ในรูปแบบที่หลากหลาย

และนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) เป็น

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้

และทักษะผ่านการทำางาน ที่มีการค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง โดยมีตัวผลงานและ

การแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับเคลื่อนโดย

กระบวนการ 4 กระบวนการ คอื 1) การตัง้ประเดน็สนใจ ทีเ่กดิจากการสำารวจแหลง่เรยีนรู ้หรอื

สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ โดยประเดน็สนใจดงักลา่วเปน็ประเดน็ทีน่อกเหนอืจากการจดัการเรยีนรู ้

ที่ครูดำาเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว และควรเป็นประเด็นที่สามารถ 

นำามาแกป้ญัหาหรอืพฒันาคณุภาพชวีติของผูเ้รยีนได ้2) พฒันานวตักรรมเพือ่พฒันา คณุภาพ

การดำารงชีวิต โดยใช้หลักการ STEM มาพัฒนานวัตกรรมและหาคำาตอบของประเด็นสนใจ 

ดังนี้ S (Science) ใช้ทักษะ ว 8 สร้างกระบวนการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล 

สบืคน้หลกัการ แนวคดิ วธิกีารเพือ่นำามาออกแบบนวตักรรมทีใ่ชใ้นการหาคำาตอบของประเดน็ 

สนใจที่ท้าทายและสร้างสรรค์ รวบรวม และสังเคราะห์ความรู้ M (Math) ใช้ทักษะ ค 6  

แกป้ญัหา พสิจูนแ์ละอธบิายเชงิเหตแุละผลของคำาตอบ หรอืปรากฏการณแ์ละสรา้งจนิตนาการ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม E (Engineering) ใช้กระบวนการ วิศวกรรม หรือมีขั้นตอนในการ 

แก้ปัญหาหรือหาคำาตอบของประเด็นสนใจ T (Technology) เป็นกระบวนการทำางานที่ใช้ใน

การแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานวัตกรรม 3) การปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการ

และขั้นตอนที่ออกแบบไว้ รวมถึงการสรุปผล 4) สื่อสารนำาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  

นำาผลงานการศึกษาที่ได้จากประเด็นสนใจมารวมกลุ่ม ในกิจกรรมชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ 

เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลงานตามสาขาที่สนใจ
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บทบาทสถานศึกษา

 1. จดัเตรยีมสถานที ่หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งฝกึงาน พืน้ทีท่ดลอง ตลอดจนอำานวยความสะดวก

การประสานการเข้าไปถอดประสบการณ์จากภาคประกอบการ

 2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทำา Project-based

 3. สนับสนุนการจัดการประกวดและคัดเลือกผลงานตามสาขาความถนัดของนักเรียน  

ใช้ประกอบจัดทำา Career Path ของนักเรียนรายบุคคล 

บทบาทครู

 1. จัดทำาใบความรู้กระบวนการ Project-based Learning 

 2. ออกแบบกิจกรรมการตั้งประเด็นสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดำาเนินชีวิตในสังคม 

หรือเป็นประเด็นที่ค้างคาใจ ที่ศึกษาถอดประสบการณ์การเรียนรู้จากการประกอบการ ภูมิปัญญาใน 

ท้องถิ่น

 3. ออกแบบกจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ ์นวตักรรม ตามประเดน็ทีส่นใจ โดยใชก้ระบวนการ

ของ Project-based Learning หรือหลักการตามกระบวนการ STEM

 4. ออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนที่ออกแบบไว้ และ

สรุปผลที่ได้รับ 

 5. ออกแบบกิจกรรมการรายงาน สื่อสารนำาเสนอ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 6. ออกแบบกิจกรรมการนำาผลงานการศึกษาที่ได้จากประเด็นสนใจมารวมกลุ่ม ในกิจกรรม

ชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และแสดงผลงานตามสาขาที่สนใจ

 7. จัดทำาใบกิจกรรมย่อยสอดแทรกสถานการณ์ของตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาที่เป็น  

Psychomotor domain หรอื Affective domain เขา้ไปในแตล่ะขัน้ตอนของ Project-based และสาระเนือ้หา

ของหัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย ของหน่วยบูรณาการย่อย

 8. สร้างกระบวนการปฏิบัติและการประเมินทักษะการปฏิบัติ และทัศนคติต่อการทำางาน
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บทบาทนักเรียน

 1. สำารวจประเด็นสนใจที่มีผลต่อคุณภาพการดำาเนินชีวิตในสังคม มีประเด็นเกี่ยวข้องกับ

ทฤษฎี ความรู้เรื่องใดบ้าง และแลกเปลี่ยนประเด็นสนใจ หากลุ่มสนใจแบบเดียวกัน นำาเสนอรายงาน

ประเด็นสนใจ

 2. สบืคน้ ศกึษารวบรวมทฤษฎคีวามรูท้ีเ่ปน็ประเดน็หลกั สามารถตอบคำาถามประเดน็ทีส่นใจได ้

และกำาหนดทฤษฎีความรู้ที่เป็นประเด็นรองไปขยายประเด็นหลักให้สามารถกำาหนดกระบวนการและ 

ขัน้ตอนการทำาใหเ้กดิผลตามสมมตฐิานได ้ตลอดกำาหนดทฤษฎคีวามรูไ้วข้ยายความสนบัสนนุกระบวนการ

และขั้นตอนการทำาให้เกิดสมมติฐานได้ จัดทำา Mind Map แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของประเด็นสนใจ 

ทฤษฎคีวามรูท้ีเ่ปน็ประเดน็หลกั ความรูท้ฤษฎทีีเ่ปน็ประเดน็รอง และการใชท้ฤษฎคีวามรูอ้ืน่ๆ มาสนบัสนนุ 

การอธิบายเชิงเหตุผล ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการทำา Project-based 

 3. ตั้งสมมติฐาน กำาหนดชื่อเรื่องที่จะทำาการศึกษา คิดค้นพัฒนานวัตกรรม นำากรอบความ

สมัพนัธข์องทฤษฎคีวามรูม้าเขยีนโครงรา่ง Project-based กำาหนดอปุกรณ ์เครือ่งมอืทีจ่ะใชก้ำาหนดสถานที ่

ทำางาน วันเวลา

 4. ดำาเนนิการปฏบิตัติามกระบวนการและขัน้ตอน พรอ้มบนัทกึผลทีเ่กดิขึน้ทลีะกระบวนการ

และขั้นตอน พร้อมใช้ทฤษฎีความรู้ในขั้นตอนนั้นอธิบายความเป็นไปได้

 5. สรุปผลกระบวนการและขั้นตอน สามารถเป็นไปตามสมมติฐาน และเขียนรายงาน 

ผลการทำา Project-based Learning

 6. รายงานความรู้สึก และความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการและขั้นตอนที่ปฏิบัติ 
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การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำาเนินการตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งก�รออกแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ต�มกระบวนก�ร	Project	Based	หรือ	STEM

 1. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ เรื่อง Project-based Learning  

และหลักการตามกระบวนการ STEM

  1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง Project-based Learning และหลักการ 

ตามกระบวนการ STEM เพื่อใช้กระบวนการสืบค้นความรู้จากบรรณานุกรมที่

กำาหนดให ้นำามาเขา้กลุม่ สรปุหลกัการ และกระบวนการของการทำา Project-based 

และ STEM สำาหรับนำาไปใช้การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

  1.2 ออกแบบและแจ้งให้ทำากิจกรรมการสืบค้น สร้างความรู้เรื่องหลักการและ

กระบวนการของการทำา Project-based และ STEM ผ่านบรรณานุกรมที่คณะครู

ได้เลือกจากแหล่งความรู้ และเลือกกิจกรรมสร้างวิธีการให้นักเรียนรายงานสรุป 

หรือแสดงองค์ความรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม

 2. แนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการการสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งประเด็นสนใจ 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดำาเนินชีวิตในสังคม

  2.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งประเด็นสนใจเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือ

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเดิม นำาไปใช้พัฒนาคุณภาพการดำารงชีวิตในสังคม 

  2.2 ออกแบบและชี้แจงกิจกรรมการสำารวจประเด็นสนใจ เกิดมาจากความค้างคาใจ

ในกระบวนการและขั้นตอนเดิมที่ได้ศึกษาถอดประสบการณ์ โดยใช้ทฤษฎีความรู้ 

ไปตอบสาเหตุ กระบวนการและขั้นตอนการเกิดปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีเดิม 

หรอืธรรมชาตทิีส่นใจ หรอือาจเกดิมาจากความตอ้งการเอาชนะปรากฏการณท์ีเ่ปน็ 

ข้อจำากัดให้ไปสู่จินตนาการที่คาดหวัง จึงต้องมีการสำารวจประเด็นสนใจเหล่านั้น 

ว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความรู้ตามกระบวนการและขั้นตอนเดิมทฤษฎีใดบ้าง และ

ถ้าจะปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง และให้จัดทำา 

คำาชีแ้จงใหร้ายงานประเดน็สนใจ และสบืคน้ รวบรวมทฤษฎคีวามรูท้ีเ่ปน็ประเดน็หลกั

ทีม่ผีลตอ่ประเดน็สนใจโดยตรง และสบืคน้ รวบรวมทฤษฎคีวามรูท้ีเ่ปน็ประเดน็รอง 

ที่ขยายรายละเอียดในประเด็นหลัก และสืบค้นรวบรวมทฤษฎีความรู้อื่นๆ ที่ใช้

อธิบายสนับสนุนการเกิดประเด็นหลัก และประเด็นรอง โดยทฤษฎีความรู้ที่ได้มา

ควรบอกแหล่งอ้างอิงด้วย

  2.3 ออกแบบกิจกรรมนำาเสนอประเด็นสนใจ หรือจัดกิจกรรมจัดหากลุ่มสนใจเดียวกัน
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แบบรายงานชื่อประเด็นสนใจ (ชื่อประเด็นต่อละ 1 แผ่น)

 ชื่อประเด็นสนใจ ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง แหล่งอ้างอิง/บรรณานุกรม

 ในการดำารงชีวิติในสังคม (เรียงทีละทฤษฎีความรู้จาก หลัก รอง และสนับสนุน) (ระบุให้ตรงทฤษฎีความรู้) 
ชื่อผู้ร่วมสนใจ

 3. แนวทางการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ตามประเด็นที่สนใจ  

โดยใช้กระบวนการของ Project-based Learning หรือหลักการตามกระบวนการ STEM

  3.1 แจ้งวัตถุประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ตามประเด็นที่สนใจ เพื่อให้

นกัเรยีนวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกนัของทฤษฎคีวามรูห้ลกั ทฤษฎคีวามรูร้อง  

และทฤษฎีความรู้สนับสนุน จัดทำาโครงร่าง Project-based โดยใช้กระบวนการ 

ของ Project-based Learning หรือหลักการตามกระบวนการ STEM

  3.2 ออกแบบและชีแ้จงกจิกรรมการสรา้งความเชือ่มโยงประเดน็สนใจกบัทฤษฎคีวามรู ้

ที่เกี่ยวข้อง โดยการนำาทฤษฎีความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแล้วจากกระบวนการ Problem 

based ในการหาต้นเหตุ ที่มาของการเกิดปรากฏการณ์ มาปรับเปลี่ยน ประยุกต์

กระบวนการขั้นตอนใหม่ หรือกำาหนดกระบวนการ ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม  

เกิดประเด็นสนใจหลักที่ต้องสืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้หลักที่ส่งผลเกี่ยวข้อง 

ต่อกระบวนการหลัก และเกิดประเด็นสนใจรองที่ต้องสืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้รอง 

ที่เกี่ยวข้องที่ไปสนับสนุนทฤษฎีหลักที่ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอนรอง และ

สืบค้น รวบรวมทฤษฎีความรู้อื่นๆ ที่ใช้อธิบายสนับสนุนกระบวนการและขั้นตอน

ประเด็นหลัก และประเด็นรอง

  3.3 ออกแบบและชี้แจงกิจกรรมการสร้างกระบวนการและขั้นตอนพิสูจน์สมมติฐาน

การทำา Project-based โดยกระบวนการหลักให้ใช้กรอบทฤษฎีความรู้หลัก ที่เป็น

ตัวสนับสนุนประเด็นสนใจหลัก และสารมารถสร้างกระบวนการย่อยได้จากการใช้

กรอบทฤษฎีรองที่สนับสนุนทฤษฎีหลัก การจัดทำาขั้นตอนภายใต้กระบวนการย่อย 

ใช้จากทฤษฎีความรู้สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายกระบวนการเกิดภาพ 

ความสำาเร็จเป็นไปได้ นำาไปกำาหนดเป็นสมมติฐานการทำา Project-based
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  3.4 ออกแบบและชี้แจงให้เขียนรายงานความเชื่อมโยงประเด็นสนใจกับทฤษฎีความรู ้

ที่เกี่ยวข้อง เขียนโครงร่าง Project-based

แบบสร้างความเชื่อมโยงประเด็นสนใจกับทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 ชื่อประเด็นสนใจ กรอบทฤษฎีความรู้ กรอบความรู้ กรอบทฤษฎีความรู้ กำาหนดกระบวนการ
      สมมติฐานการทำา
  หลักที่สนับสนุน ทฤษฎีรองที่ สนับสนุนที่สนับสนุน พิสูจน์สมมติฐานและ
      Project base
  ประเด็นสนใจ สนับสนุนทฤษฎีหลัก ทฤษฎีรอง ขั้นตอน 

ชื่อเรื่อง Project base

 4. ออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอนที่ออกแบบไว้ และ

สรุปผลที่ได้รับ

  4.1 แจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบัติ ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน เพื่อทดลอง

ปฏิบัติและตรวจสอบทฤษฎีความรู้ที่นำามาใช้กำาหนดกระบวนการและขั้นตอน  

เกดิการปรบัปรงุแกไ้ข นำาทฤษฎคีวามรูใ้หมม่าทดแทนกระบวนการและขัน้ตอนเดมิ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 55ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติและผลการดำาเนินงาน

   อภิปราย   ผลการแก้ไขและ
 กระบวนการและ ผลการทำางานตาม   การแก้ไขปัญหา
   ความสอดคล้องกับ ปัญหาข้ออุปสรรค  ข้อสรุปตามทฤษฎี
 ขั้นตอน กระบวนการและขั้นตอน 
   ทฤษฎีความรู้  และข้ออุปสรรค ความรู้ที่ใช้

  4.2 ออกแบบและชี้แจงกิจกรรมการปฏิบัติหาผลข้อสรุป โดยปฏิบัติและดำาเนินงาน

ตามกระบวนการและขั้นตอนของ Project-based บันทึกผลที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นตอน 

ของทุกกระบวนการ เพื่อนำาไปตรวจสอบความสอดคล้องกับทฤษฎีความรู้ 

ในแตล่ะขัน้ตอน อภริายความเปน็ไปได ้กรณเีกดิปญัหาผล ไมเ่กดิตามทฤษฎคีวามรู ้ 

ใหม้กีารบนัทกึปญัหาและแนวทางการแกไ้ขตวักระบวนการและขัน้ตอนใหมอ่ยา่งไร 

เพือ่ดำาเนนิการปฏบิตัติามกระบวนการและขัน้ตอนใหมจ่นบรรลผุล นำาไปเปน็ขอ้สรปุ 

กระบวนการและขั้นตอนการเกิดนวัตกรรม หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี 

เป็นไปตามสมมติฐาน

  4.3 ออกแบบรายงานตามกระบวนการและขั้นตอน

ผลการศึกษาและข้ออภิปรายตามสมมติฐาน



56 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 5. สรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์

  5.1 แจ้งวัตถุประสงค์การสรุปผล เขียนรายงาน และเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อ 

สื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนอื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำาเนินงานศึกษา

ค้นคว้าข้อมูล ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป และข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา

  5.2 ออกแบบและแจ้งให้ทำากิจกรรมการสืบค้นสร้างความรู้ การเขียนรายงานโครงงาน 

ผา่นบรรณานกุรมทีค่ณะครไูดเ้ลอืกจากแหลง่ความรู ้และเลอืกกจิกรรมสรา้งวธิกีาร

ให้นักเรียนรายงานสรุปหรือแสดงองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการกลุ่ม

  5.3 ออกแบบและแจ้งกิจกรรมการเขียนรายงาน ผลการศึกษาโครงงาน ประกอบด้วย 

ชือ่โครงงาน ชือ่ผูท้ำาโครงงาน ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน บทคดัยอ่ กติตกิรรมประกาศ  

หรือคำาขอบคุณ ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน วิธีดำาเนินการ ผลการศึกษาค้นคว้า  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

 6. ออกแบบกิจกรรมการนำาผลงานการศึกษาที่ได้จากประเด็นสนใจ เกิดการรวมกลุ่มใน

กิจกรรมชุมนุม ชมรม กลุ่มสนใจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และแสดงผลงานตามสาขาที่สนใจ

  6.1 แจ้งวัตถุประสงค์การนำาเสนอผลงาน และรวมกลุ่มเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 

เพื่อสร้างเวทีการนำาเสนอ และประกวดการพัฒนาผลงานของนักเรียนที่มุ่งสู่ 

การสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเดิมตามสาขาความถนัด 

และความสนใจ นำาไปใชพ้ฒันาคณุภาพการดำารงชวีติในสงัคม และสรา้งสถานการณ์

จำาลองใหน้กัเรยีนทีม่คีวามถนดัและสนใจเหมอืนกนั รวมกลุม่กนัฝกึเรยีนรูก้ารเปน็ 

ผู้ประกอบการในวิชาชุมนุม และกิจกรรมชมรม

  6.2 ออกแบบและชี้แจงกิจกรรมการจัดเวทีแสดงผลงาน และประกวดผลงาน มีการนำา

เสนอผลงานตามสาขาความสนใจ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของประชาชน และผู้บริโภคได้ดี มีประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิด 

เชิงสร้างสรรค์ ใช้ทฤษฎีความรู้ที่แปลกใหม่สมเหตุสมผล

  6.3 สถานศึกษาออกแบบและจัดเตรียมสถานที่และพื้นที่จำาลองการเรียนรู้การเป็น 

ผูป้ระกอบการ ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนวชิาชมุนมุ และกจิกรรมชมรมตามความสนใจ  

เพือ่ใชร้องรับ สภานักเรียนที่จะตอ้งบริหารจำาลองกระบวนการของการบรหิารส่วน

จังหวัด หรือส่วนตำาบล เช่าพื้นที่หรือห้องจัดกิจกรรมบริษัทจำาลองเรียนรู้การเป็น 

ผูป้ระกอบการของทกุชมุนมุ บรกิารหอ้งประชมุขบัเคลือ่นการประกอบการ มพีืน้ที่
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หน้าห้องกิจกรรมไว้ทำากลยุทธ์การโฆษณาและจำาหน่ายผลผลิตและสินค้าที่ได้จาก

การผลิตของการประกอบการบริษัทจำากัด มีลานพื้นที่กลางไว้จัดกิจกรรมมหกรรม

ผลงานนกัเรยีน จดัจำาหนา่ย และแสดงนทิรรศการไดเ้ปน็ระยะๆ และมกีารรายงาน

ผลประกอบการเพื่อแสดงการหมุนเวียนและสภาพคล่องในการประกอบการ
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61ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 5 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

วัตถุประสงค์การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

 1. เพื่อดำาเนินการให้มีเครื่องมือวัดผลที่วัดผลคุณภาพสูงด้านความรู้ ทักษะ 

และบุคลิกภาพ ตามระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาครบทุกตัวชี้วัด  

ให้สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละใบกิจกรรม 

 2. เพือ่พฒันาเครือ่งมอืประเมนิผลสมดลุเชงิคณุภาพทีแ่ปลผลความสอดคลอ้ง

กันระหว่างทักษะ บุคลิกภาพ และความรู้ในแต่ละกิจกรรมการทำางานของแต่ละใบกิจกรรม  

ในการนำาไปใชแ้ปลผลพฤตกิรรม ทีแ่สดงออกเปน็ระดบัคณุภาพของทกัษะ และบคุลกิภาพตอ่

การทำางานตามตวัชีว้ดัมาตรฐานรายวชิา ทีจ่ะแปลผลเปน็คะแนนเกบ็ และแปลผลพฤตกิรรม

ที่แสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจนองค์ประกอบของ

บุคลิกภาพตามตามกลุ่มอาชีพต่างๆ

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบัน เน้นการทดสอบเป็นหลัก  

ไม่สามารถนำาพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่ 

มีลักษณะท่องจำาและมุ่งเน้นแต่เนื้อหา ไม่ได้วัดตามประเภทและระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา ได้แก่ประเภทการวัดด้านความรู้ความสามารถ  

(Cognitive Domain) ได้ระบุระดับขั้นพฤติกรรมที่จะวัดไว้ตั้งแต่ความจำา ความเข้าใจ  

การประยุกต์นำาไปใช้ การวิเคราะห์และการวิพากษ์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า การวัด 

ตามประเภททกัษะการปฏบิตั ิ(Psychomotor Domain) ไดร้ะบรุะดบัพฤตกิรรมทีจ่ะวดัไวต้ัง้แต่

การลอก ทำาตามแบบ การทำาโดยไม่ต้องดูแบบ การทำาเกิดผลตามเป้าหมายทุกครั้ง การทำา

เกดิผลอยา่งมคีณุภาพ ทกุครัง้ และการนำาไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ์ืน่ไดเ้ปน็อยา่งด ีและ

การวัดตามประเภทเจตนคติและบุคลิกภาพต่อการทำางาน (Affective Domain) ได้ระบุระดับ

พฤติกรรมที่จะวัดไว้ตั้งแต่การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การนำาความรู้และค่านิยม

ไปจดัระบบการทำางาน และเกดิการแสดงออกเปน็ วถิกีารปฏบิตั ิจงึจำาเปน็ทีต่อ้งมกีารพฒันา 

เครื่อมือวัดผลให้มีคุณภาพสูง ตรงตามประเภทและระดับพฤติกรรมที่มาตรฐานตัวชี้วัด 

การเรียนรู้รายวิชาต้องการวัด



62 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
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ระดับชั้นพฤติกรรมที่วัดของประเภทตัวชี้วัด

Cognitive domain

6 ระดับชั้นพฤติกรรม

ความรู้ความจำา

ความเข้าใจ

การนำาไปประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

ประเมินค่า

Psychomotor domain

5 ระดับชั้นพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบ

ไม่ต้องดูแบบ

เกิดผลตามเป้าหมาย

เกิดผลและมีคุณภาพ

ประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น

Cognitive domain

5 ระดับชั้นพฤติกรรม

รับรู้

ตอบสนอง

เกิดค่านิยม

นำาไปจัดระบบใช้

เกิดเป็นวิถีการปฏิบัติ

 การวดัผลไมไ่ดใ้ชเ้พือ่การชีว้า่ ได-้ตก แตค่วรใชเ้พือ่การประเมนิความกา้วหนา้ของพฒันาการ

ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดสมดุลเชิงคุณภาพ ที่สอดคล้องพัฒนาดีขึ้นไปทิศทางเดียวกันทั้งด้าน 

ความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการทำางาน และด้านเจตนคติและบุคลิกภาพต่อการทำางาน ดังนั้นจึงควร  

นำาผลการวัด มาประเมินความสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน จะมีความขัดแย้งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถือเป็น 

ความผิดปกติที่คณะครูจำาเป็นต้องประชุมหาวิธีการแก้ไขเร่งส่งเสริมด้านที่ไม่พัฒนา ให้มีพัฒนาการดีขึ้น 

(Professional Learning Community : PLC) จึงจะเป็นการประเมินแบบสมดุลเชิงคุณภาพ 

 การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) จึงมีจุดเน้น คือ 

1) สรา้งความสมดลุในการประเมนิผลเชงิคณุภาพ 2) เนน้การนำาประโยชนข์องผลสะทอ้นจากการปฏบิตัขิอง 

ผูเ้รยีนมาปรบัปรงุแกไ้ขงาน 3) ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัการทดสอบวดัและประเมนิผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สูงสุด 4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

 การวดัผลทีม่คีณุภาพสงูควรประกอบดว้ยเกณฑค์ณุภาพทีเ่ฉพาะเจาะจง การประเมนิทกุชนดิ

ตอ้งเปน็ไปตามเกณฑ ์ซึง่ไดแ้ก ่การมจีดุมุง่หมายของการประเมนิชดัเจน มจีดุมุง่หมายการเรยีนชดัเจนและ

เหมาะสม มวีธิกีารประเมนิเหมาะสม มกีารสุม่ตวัอยา่งการปฏบิตัไิดด้ ีและการประเมนิตอ้งแมน่ยำาปลอดจาก 

ความลำาเอียงและบิดเบือน ซึ่งเป็นหลักการของการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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ผู้สอนส�ม�รถเลือกใช้วิธีก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดังต่อไปนี้

วิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านพุทธิพิสัย
(Cognitive Domain)

ด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain)

ด้านจิตพิสัย
(Affective Domain)
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บทบาทสถานศึกษา

 1. พัฒนาครูให้วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา สามารถกำาหนดระดับ 

ขัน้พฤตกิรรมของแตล่ะประเภทตวัชีว้ดั และพฒันาเครือ่งมอืวดัผลใหส้ามารถวดัตรงตามระดบัขัน้พฤตกิรรม

ของแต่ละประเภทของมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา

 2. พัฒนาและจัดหาระบบคลังข้อสอบใช้จัดเก็บข้อทดสอบที่มีคุณภาพสูง มีระบบจัด 

ชุดข้อสอบ แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าผู้เรียน และแบบทดสอบเพื่อสอบวัดการให้คะแนน 

มรีะบบตรวจขอ้สอบทีส่ามารถวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งตามประเภทและระดบัขัน้พฤตกิรรมทีว่ดั นำาแสดงผล

ในรูปกราฟ และจัดเก็บเข้าแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (ปพ.5)

 3. จัดระบบให้หัวหน้ากลุ่มสาระรายวิชานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนิเทศการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

บทบาทคณะครูผู้สอน

 1. เลอืกมาตรฐานตวัชีว้ดัการเรยีนรูร้ายวชิาทีเ่ปน็ตวัแทนสำาคญั นำาไปสรา้งเครือ่งมอืวดัผล

ใหส้ามารถวดัตรงตามระดบัขัน้พฤตกิรรมของแตล่ะประเภทของมาตรฐานตวัชีว้ดัการเรยีนรูร้ายวชิา สำาหรบั

ใช้วัดผลความก้าวหน้าการเรียนรู้กลางภาค และปลายภาคเรียน

 2. ใช้มาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชาทุกตัว นำาไปออกแบบสร้างเครื่องมือวัดผลความ

ก้าวหน้าการเรียนรู้ในส่วนคะแนนเก็บ โดยประเภทความรู้ความสามารถ ใช้ Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามระดับขั้นพฤติกรรมของมาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา หรืออาจใช้

ข้อทดสอบย่อยสอบ เพื่อตรวจสอบความมั่นใจอีกครั้งก็ได้ ส่วนประเภททักษะและบุคลิกภาพการทำางาน

ใช้แบบวัดระดับคุณภาพของพฤติกรรมที่แสดงออกที่มีต่อเหตุการณ์ของกิจกรรมตามกระบวนการ 5 Step 

และแปลระดบัคณุภาพเปน็คะแนนถา้มมีาตรฐานตวัชีว้ดัการเรยีนรูร้ายวชิารองรบั และประเมนิสมรรถนะ 

และคุณลักษณะตามกระบวนการทำางานของ 5 Step เก็บผลประเมินไว้ในแบบประเมินพฤติกรรม (ปพ.8) 

 3. ใช้ผลสะท้อนกลับตามการเบี่ยงเบนการเกิดระดับขั้นพฤติกรรมที่วัดแต่ละมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา ซ่อมเสริมปรับเปลี่ยนการแสดงพฤติกรรมตามประเด็นที่เป็นสาเหตุ

 4. ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ โดยการนำาคะแนนของแต่ละประเภทมาตรฐานตัวชี้วัด

การเรยีนรูร้ายวชิามาหาคา่ความสมัพนัธ ์หรอืนำาไปแสดงผลโดยกราฟชนดิตา่งๆ เพือ่ดแูนวโนม้ทีด่เีปน็ไป

ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่านักเรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพทั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ สำาหรับนักเรียน

ที่ไม่สมดุลเชิงคุณภาพให้ประชุมหาสาเหตุและจัดกิจกรรมซ่อมเสริมในส่วนที่บกพร่อง
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แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

รายการประเมินตามกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น ตามกระบวนการ 5 Step

1.		ฝึกทักษะก�รสังเกต	(ระบุสมรรถนะ...................................................................................)

1. บันทึกประเด็นที่สนใจ  ระดับคุณภาพ 5
 และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  4. รายละเอียดข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยงกัน
    
   ระดับคุณภาพ 4
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคุณภาพ ขาดความเชื่อมโยงกัน
  
   ระดับคุณภาพ 3
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. มีรายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแต่ยังไม่ชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
   เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
  
   ระดับคุณภาพ 2
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  2. มีข้อมูล หรือหลักฐานอ้างอิง ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ
   คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

    ระดับคุณภาพ 1
   มีเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง  
   แต่ไม่มีรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงประกอบทั้งเชิงปริมาณ 
   และคุณภาพ

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป
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2. บันทึกคำาถามอยากรู้ตามประเด็นที่สนใจ  ระดับคุณภาพ 5

 และบันทึกการคาดเดาคำาตอบของคำาถาม 1. มีคำาถามครอบคุมทุกข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจ

 อยากรู้ 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

   ทำาไม อะไร อย่างไร 

  3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

  ระดับคุณภาพ 4

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

  ทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 3

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 2

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 1

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามส่วนมากที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบไม่มีทางเป็นไปได้

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป
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3.		ก�รสำ�รวจแหล่งเรียนรู้ในหน่วยบูรณ�ก�รระดับชั้น

1. บันทึกประเด็นที่สนใจ  ระดับคุณภาพ 5
 และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  4. รายละเอียดข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคุณภาพเชื่อมโยงกัน
    
   ระดับคุณภาพ 4
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  4. ข้อมูลหลักฐานเชิงปริมาณ และคุณภาพ ขาดความเชื่อมโยงกัน
  
   ระดับคุณภาพ 3
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
  2. มีรายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแต่ยังไม่ชัดเจน 
  3. มีหลักฐานอ้างอิง ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
   เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
  
   ระดับคุณภาพ 2
  1. มีข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  2. มีข้อมูล หรือหลักฐานอ้างอิง ที่บ่งบอกในเชิงปริมาณหรือ
   คุณภาพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

    ระดับคุณภาพ 1
   มีเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง  
   แต่ไม่มีรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงประกอบทั้งเชิงปริมาณ 
   และคุณภาพ

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 73ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

2. บันทึกคำาถามอยากรู้ตามประเด็นที่สนใจ  ระดับคุณภาพ 5

 และบันทึกการคาดเดาคำาตอบของคำาถาม 1. มีคำาถามครอบคุมทุกข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจ

 อยากรู้ 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

   ทำาไม อะไร อย่างไร 

  3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

  ระดับคุณภาพ 4

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

  ทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 3

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 2

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 1

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามส่วนมากที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบไม่มีทางเป็นไปได้

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



74 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

4.		ก�รอภิปร�ยกลุ่มแลกเปลี่ยนคำ�ถ�มและค�ดเด�คำ�ตอบ

1. บันทึกคำาถามอยากรู้ตามประเด็นที่สนใจ  ระดับคุณภาพ 5

 และบันทึกการคาดเดาคำาตอบของคำาถาม 1. มีคำาถามครอบคุมทุกข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจ

 อยากรู้ 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

   ทำาไม อะไร อย่างไร 

  3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

  ระดับคุณภาพ 4

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. คุณภาพทุกคำาถามเป็นการถามถึงสาเหตุที่มาในลักษณะ 

  ทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 3

 1. มีคำาถามครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจมากเป็นส่วนใหญ่

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 2

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามบางส่วนที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบมีทางเป็นไปได้

   ระดับคุณภาพ 1

 1. มีคำาถามยังไม่ครอบคุมข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจอีกจำานวน 

  มากกว่าครึ่งหนึ่ง

 2. ยังมีคุณภาพคำาถามส่วนมากที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่มา 

  ในลักษณะทำาไม อะไร อย่างไร 

 3. การคาดเดาคำาตอบไม่มีทางเป็นไปได้

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 75ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

2. บันทึกบทบาทการอภิปรายกลุ่ม

	 ● บันทึกความรู้สึกต่อบทบาทเมื่อเป็นผู้นำา

	 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้นำาเสนอ

  ประเด็น

 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้สนับสนุน 

  หรือโต้แยงประเด็น

 ระดับคุณภาพ 5
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม
เสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
และยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 4
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง  

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและ 
มีส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 3
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม
เสนอน้อยครั้งมาก

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 2
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอไม่ตรงประเด็นหัวเรื่อง  

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตุผลประกอบ 
แต่ยังมีส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสิทธิผู้เสนอไม่รับฟังให้จบขาด
ความตั้งใจ คล้อยตามเหตุผลใหม่โดยไม่ไตรตรอง

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตามเพื่อน

  ระดับคุณภาพ 1
 ขาดการนำาเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการสังเกต

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



76 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

5.	ก�รอภิปร�ยเชื่อมโยงคำ�ถ�มกับส�ระสำ�คัญร�ยวิช�

1. บันทึกคำาถามภายใต้กระทู้ และเหตุผล   ระดับคุณภาพ 5

1. ให้เหตุผลแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความเป็นไปได้

2. มีการวิเคราะห์คำาถามให้เหตุผลเชื่อมโยงกระทู้ได้ครอบคลุม

3. เหตุผลทุกคำาถามเป็นข้อสรุปแสดงความเห็นจากสมาชิกกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 4

1. ให้เหตุผลแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความเป็นไปได้

2. มีการวิเคราะห์คำาถามให้เหตุผลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคลุม

3. เหตุผลทุกคำาถามเป็นข้อสรุปแสดงความเห็นจากสมาชิกกลุ่ม

 

  ระดับคุณภาพ 3

1. ให้เหตุผลแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความเป็นไปได้

2. มีการวิเคราะห์คำาถามให้เหตุผลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคลุม

3. เหตุผลทุกคำาถามเป็นข้อสรุปแสดงความเห็นจากสมาชิกกลุ่ม

เพียงบางคน

  ระดับคุณภาพ 2

1. ให้เหตุผลแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความเป็นไปได้น้อย

2. มีการวิเคราะห์คำาถามให้เหตุผลเชื่อมโยงกระทู้ยังไม่ครอบคลุม

3. เหตุผลทุกคำาถามเป็นข้อสรุปแสดงความเห็นจากสมาชิกกลุ่ม

เพียงบางคน

  ระดับคุณภาพ 1

1. ให้เหตุผลแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่มีความเป็นไปได้

2. ขาดการวิเคราะห์คำาถามให้เหตุผลเชื่อมโยงกระทู้และ 

ไม่ครอบคลุม

3. เหตุผลทุกคำาถามไม่ใช่ข้อสรุปแสดงความเห็นจากสมาชิกกลุ่ม

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการอภิปรายกระทู้



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 77ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 ระดับคุณภาพ 5
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม
เสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
และยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 4
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง  

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและ 
มีส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 3
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม
เสนอน้อยครั้งมาก

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  
แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตรงตามมติกลุ่ม

  ระดับคุณภาพ 2
1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอไม่ตรงประเด็นหัวเรื่อง  

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตุผลประกอบ 
แต่ยังมีส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสิทธิผู้เสนอไม่รับฟังให้จบขาด
ความตั้งใจ คล้อยตามเหตุผลใหม่โดยไม่ไตรตรอง

3. มีการบันทึกข้อสรุปคำาถามและคาดเดาคำาตอบตามเพื่อน

  ระดับคุณภาพ 1
 ขาดการนำาเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการอภิปรายกลุ่ม

2. บันทึกบทบาทการอภิปรายกลุ่ม

	 ● บันทึกความรู้สึกต่อบทบาทเมื่อเป็นผู้นำา

	 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้นำาเสนอ

  ประเด็น

 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้สนับสนุน 

  หรือโต้แยงประเด็น

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



78 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

6.	ก�รใช้บรรณ�นุกรมอ่�นสืบค้นคว�มรู้ส�กลสนับสนุน	และโต้แย้ง	ก�รค�ดเด�คำ�ตอบ

1. บันทึกขั้นตอนการวางแผนสืบค้นเนื้อหาสาระ 

 ที่ตอบคำาถามอยากรู้

  ระดับคุณภาพ 5

1. เลือกใช้เครื่องมือการสืบค้นได้สอดคล้องกับรูปแบบ

บรรณานุกรม

2. กำาหนดหัวเรื่องที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกับคำาถาม

อยากรู้

3. เลือกแหล่งสืบค้นได้สอดคล้องกับเครื่องมือสืบค้น และกำาหนด

ปริมาณเรื่องที่สืบค้นได้สัมพันธ์กับปริมาณเวลา

  ระดับคุณภาพ 4

1. เลือกใช้เครื่องมือการสืบค้นได้สอดคล้องกับรูปแบบ

บรรณานุกรม

2. กำาหนดหัวเรื่องที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกับคำาถาม

อยากรู้

3. เลือกแหล่งสืบค้นได้สอดคล้องกับเครื่องมือสืบค้น และกำาหนด

ปริมาณเรื่องที่สืบค้นไม่สัมพันธ์กับปริมาณเวลา

  ระดับคุณภาพ 3

1. เลือกใช้เครื่องมือการสืบค้นได้สอดคล้องกับรูปแบบ

บรรณานุกรม

2. กำาหนดหัวเรื่องที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาสอดคล้องกับคำาถาม

อยากรู้

3. เลือกแหล่งสืบค้นไม่สอดคล้องกับเครื่องมือสืบค้น และกำาหนด

ปริมาณเรื่องที่สืบค้นไม่สัมพันธ์กับปริมาณเวลา

  ระดับคุณภาพ 2

1. เลือกใช้เครื่องมือการสืบค้นได้สอดคล้องกับรูปแบบ

บรรณานุกรม

2. กำาหนดหัวเรื่องที่เป็นขอบข่ายสาระเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ

คำาถามอยากรู้

3. เลือกแหล่งสืบค้นไม่สอดคล้องกับเครื่องมือสืบค้น และกำาหนด

ปริมาณเรื่องที่สืบค้นไม่สัมพันธ์กับปริมาณเวลา

  ระดับคุณภาพ 1

ไม่สามารถกำาหนดเครื่องมือสืบค้น และกำาหนดสาระเนื้อหาไม่ได้

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการวางแผนสืบค้นความรู้



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 79ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 ระดับคุณภาพ 5

 ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการรวดเร็ว หรือใช้ประโยค หรือคำาสำาคัญ นำาทาง 

ในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการและรวดเร็ว

  ระดับคุณภาพ 4

 ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการไม่รวดเร็ว หรือใช้ประโยค หรือคำาสำาคัญ นำาทาง 

ในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการไม่รวดเร็ว

  ระดับคุณภาพ 3

 ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ได้ตรง 

ตามต้องการเป็นส่วนใหญ่ หรือใช้ประโยค หรือคำาสำาคัญ 

นำาทางในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการเป็น 

ส่วนใหญ่

 ระดับคุณภาพ 2

 ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ได้ตรง

ตามต้องการได้น้อยครั้ง หรือใช้ประโยค หรือคำาสำาคัญ นำาทาง

ในการ Search หาสาระเนื้อหาตามต้องการได้น้อยครั้ง

  ระดับคุณภาพ 1

 ใช้ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค้นหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ไม่ได้ 

หรือใช้ประโยค หรือคำาสำาคัญ นำาทางในการ Search หาสาระ

เนื้อหาตามต้องการไม่ได้

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการอภิปรายกลุ่ม

2. บันทึกขั้นตอนวิธีใช้เครื่องมือสืบค้น โดยสรุป



80 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการอ่านสรุปเนื้อหารสาระความรู้

3. บันทึกสรุปเนื้อหาสาระของแต่ละหัวเรื่องที่

ตอบประเด็นคำาถามอยากรู้

 ระดับคุณภาพ 5

1. มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกับประเด็นที่กำาหนดทั้งหมด  

และถูกต้องเชื่อถือได้ มีบรรณานุกรม

2. เขียนสรุปถ้อยคำาสำานวนถูกต้องเหมาะสม มีลำาดับความ  

ได้ชัดเจนเข้าใจง่าย

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายมีการอ้างอิงน่าเชื่อถือ

4. มีเหตุผลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาคำาตอบที่สมเหตุ

สมผลครบทุกประเด็นคำาถาม

  ระดับคุณภาพ 4

1. มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกับประเด็นที่กำาหนดทั้งหมด  

และถูกต้องเชื่อถือได้ มีบรรณานุกรม

2. เขียนสรุปถ้อยคำาสำานวนถูกต้อง ยังมีลำาดับความยังวกวน  

ไปมาเข้าใจยาก

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายไม่มีการอ้างอิง

4. มีเหตุผลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาคำาตอบที่สมเหตุ

สมผลเป็นส่วนใหญ่

  ระดับคุณภาพ 3

1. มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงกับประเด็นที่กำาหนดทั้งหมด  

และถูกต้องเชื่อถือได้ มีบรรณานุกรม

2. เขียนสรุปถ้อยคำาสำานวนถูกต้อง ยังมีลำาดับความยังวกวน  

ไปมาเข้าใจยาก

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลายไม่มีการอ้างอิง

4. มีเหตุผลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาคำาตอบที่ 

ไม่สมเหตุสมผลบางส่วนเล็กน้อย

  ระดับคุณภาพ 2

1. มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงกับประเด็นที่กำาหนดทั้งหมด  

และขาดความถูกต้องเชื่อถือได้หลายประเด็น

2. เขียนสรุปถ้อยคำาสำานวนถูกต้องน้อย มีลำาดับความยังวกวน 

ไปมาเข้าใจยาก

3. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลายไม่มีการอ้างอิง

4. มีเหตุผลเชิงสนับสนุน หรือโต้แย้งการคาดเดาคำาตอบที่ 

ไม่สมเหตุสมผลบางส่วนเล็กน้อย



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 81ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป

 รายการข้อมูลและรายละเอียด ระดับคุณภาพของทักษะการอ่านสรุปเนื้อหารสาระความรู้

  ระดับคุณภาพ 1

 มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนตรงกับประเด็นที่กำาหนด ขาดความ

ถูกต้องเชื่อถือได้



82 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

7.		ก�รอภิปร�ยสรุปคว�มรู้ส�กลต�มประเด็นคำ�ถ�ม

1. บันทึกปรับปรุงข้อสรุปเนื้อหาสาระของ  

 แต่ละหัวเรื่องที่ตอบประเด็นคำาถามอยากรู้

  ระดับคุณภาพ 5

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตุผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

ที่มีความเป็นไปได้ของคำาถามและคำาตอบ

2. ทุกครั้งที่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตุผล มีการอ้างอิงที่เชื่อถือได้

3. ทุกประเด็นของคำาตอบที่เป็นข้อสรุปเป็นข้อยอมรับจาก 

สมาชิกกลุ่ม

4. มี Mind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคลครอบคลุมทุกคำาถามอยากรู้และการคาดเดาคำาตอบ

  ระดับคุณภาพ 4

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตุผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

ที่มีความเป็นไปได้ของคำาถามและคำาตอบ

2. ทุกครั้งที่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตุผล มีการอ้างอิงที่เชื่อถือได้

3. บางประเด็นของคำาตอบที่เป็นข้อสรุปยังไม่เป็นข้อยอมรับจาก

สมาชิกกลุ่ม

4. มี Mind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคลครอบคลุมทุกคำาถามอยากรู้และการคาดเดาคำาตอบ

  ระดับคุณภาพ 3

1. ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตุผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

ที่มีความเป็นไปได้ของคำาถามและคำาตอบ

2. บางกรณีที่แสดงเนื้อหาสาระที่เป็นเหตุผล ยังไม่มีการอ้างอิง 

ที่เชื่อถือได้

3. บางประเด็นของคำาตอบที่เป็นข้อสรุปยังไม่เป็นข้อยอมรับ 

จากสมาชิกกลุ่ม

4. มี Mind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคลครอบคลุมทุกคำาถามอยากรู้และการคาดเดาคำาตอบ

  ระดับคุณภาพ 2

 ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตุผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังขาด

 ความเป็นไปได้ของคำาถามและคำาตอบหลายประเด็น มี Mind 

Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

ไม่ครอบคลุมทุกคำาถามอยากรู้และการคาดเดาคำาตอบ

  ระดับคุณภาพของทักษะการสรุปองค์ความรู้
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ตามประเด็นคำาถาม และการคาดเดาคำาตอบ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 83ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

2. บันทึกบทบาทการอภิปรายกลุ่ม

	 ● บันทึกความรู้สึกต่อบทบาทเมื่อเป็นผู้นำา

	 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้นำาเสนอ

  ประเด็น

 ● บันทึกความรู้สึกเมื่อเป็นผู้สนับสนุน 

  หรือโต้แย้งประเด็น

  ระดับคุณภาพของทักษะการสรุปองค์ความรู้
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ตามประเด็นคำาถาม และการคาดเดาคำาตอบ

 ระดับคุณภาพ 1

 ใช้เนื้อหาสาระแสดงเหตุผลความสัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกัน ไม่มี 

Mind Map แสดงการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เป็น 

รายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 5

1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  

และยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปจัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อสรุป

  ระดับคุณภาพ 4

1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม

เสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  

แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปจัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อสรุป

  ระดับคุณภาพ 3

1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอได้ตรงประเด็นหัวเรื่อง และ

สนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบและมีส่วนร่วม

เสนอน้อยครั้งมาก

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง มีการเคารพสิทธิผู้เสนอจนจบอย่างตั้งใจ  

แต่ขาดการยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า

3. มีการบันทึกข้อสรุปจัดทำา Mind Map การตรวจสอบ

กระบวนการเรียนรู้ ไม่ตรงกับข้อสรุป



84 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

1. บันทึกปรับปรุงข้อสรุปเนื้อหาสาระของ  

 แต่ละหัวเรื่องที่ตอบประเด็นคำาถามอยากรู้

  ระดับคุณภาพของทักษะการสรุปองค์ความรู้
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ตามประเด็นคำาถาม และการคาดเดาคำาตอบ

  ระดับคุณภาพ 2

1. เมื่อเป็นผู้นำาเสนอประเด็นเสนอไม่ตรงประเด็นหัวเรื่อง  

และสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยแสดงขาดเหตุผลประกอบ 

แต่ยังมีส่วนร่วมเสนอบ่อยครั้ง

2. เมื่อเป็นผู้รับฟัง ขาดการเคารพสิทธิผู้เสนอไม่รับฟังให้จบ 

ขาดความตั้งใจ คล้อยตามเหตุผลใหม่โดยไม่ไตร่ตรอง

  ระดับคุณภาพ 1

 ขาดการนำาเสนอและเป็นผู้รับฟังที่ขาดความตั้งใจ

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 85ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป

8.	ก�รประเมินก�รตั้งประเด็นสนใจพัฒน�นวัตกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รดำ�รงชีวิต	

	ต�มกระบวนก�ร	Project	Based	

บันทึกประเด็นสนใจในการพัฒนานวัตกรรม

บันทึกข้อจำากัดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

บันทึกทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  ระดับคุณภาพของทักษะการตั้งประเด็น  
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  สนใจพัฒนานวัตกรรม

 ระดับคุณภาพ 5

 ประเด็นสนใจมีการระบุลักษณะข้อจำากัดของกระบวนการ และ

ทฤษฎีความรู้เดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ระบุ

ประโยชน์การนำาไปใช้ได้ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจน

 ระดับคุณภาพ 4

 ประเด็นสนใจมีการระบุลักษณะข้อจำากัดของกระบวนการ และ

ทฤษฎีความรู้เดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ระบุ

ประโยชน์การนำาไปใช้ได้ดีกว่าเดิมไม่ชัดเจน

 ระดับคุณภาพ 3

 ประเด็นสนใจมีการระบุลักษณะข้อจำากัดของกระบวนการ และ

ทฤษฎีความรู้เดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่ได้

ระบุประโยชน์การนำาไปใช้ได้ดีกว่าเดิม

 ระดับคุณภาพ 2

 ประเด็นสนใจมีความไม่ชัดเจนในการระบุลักษณะข้อจำากัด 

ของกระบวนการ และทฤษฎีความรู้เดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ให้เกิดสิ่งใหม่ และไม่ได้ระบุประโยชน์การนำาไปใช้ได้ดีกว่าเดิม

 ระดับคุณภาพ 1

 ประเด็นสนใจมีความไม่ได้ระบุลักษณะข้อจำากัดของ

กระบวนการ และทฤษฎีความรู้เดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

ให้เกิดสิ่งใหม่ และไม่ได้ระบุประโยชน์การนำาไปใช้ได้ดีกว่าเดิม



86 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

9.	ก�รประเมินก�รรวบรวมสร้�งคว�มรู้ส�กลใช้สร้�งกระบวนก�รและขั้นตอน	

ต�มกระบวนก�ร	Project	Based

บันทึกทฤษฎีความรู้หลัก

บันทึกทฤษฎีความรู้รอง

บันทึกทฤษฎีความรู้อื่น

  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

 ระดับคุณภาพ 5

1. มีการกำาหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดิม จากการถอด

ประสบการณ์เดิม

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประเด็นสนใจ และทฤษฎีความรู้ 

ชัดเจน

3. มีโครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบครบถ้วน

4. ใช้เครื่องมือรวบรวมความรู้ได้หลากหลาย

  ระดับคุณภาพ 4

1. มีการกำาหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดิม จากการถอด

ประสบการณ์เดิม

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประเด็นสนใจ และทฤษฎีความรู้ 

ชัดเจน

3. มีโครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน

4. ใช้เครื่องมือรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย

  ระดับคุณภาพ 3

1. มีการกำาหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดิม จากการถอด

ประสบการณ์เดิม

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประเด็นสนใจ และทฤษฎีความรู้ 

ไม่ชัดเจน

3. มีโครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน

4. ใช้เครื่องมือรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย

  ระดับคุณภาพ 2

1. ไม่มีการกำาหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดิม 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประเด็นสนใจ และทฤษฎีความรู้ 

ไม่ชัดเจน

3. มีโครงร่าง Project-Based ที่แสดงส่วนประกอบไม่ครบถ้วน

4. ใช้เครื่องมือรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 87ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

  ระดับคุณภาพ 1

1. ไม่มีการกำาหนดกระบวนการที่แปลกใหม่จากเดิม และไม่มี 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของประเด็นสนใจ และทฤษฎี 

ความรู้ ไม่ชัดเจน

2. โครงร่าง Project-Based ขาดส่วนประกอบไม่ครบถ้วน

3. ใช้เครื่องมือรวบรวมความรู้ไม่หลากหลาย

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป
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10.	ก�รประเมินก�รปฏิบัติและปรับปรุงต�มกระบวนก�รและขั้นตอน	ต�มกระบวนก�ร		

Project	Based

บันทึกการศึกษาการใช้เครื่องมือทุกขั้นตอน

บันทึกผลการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน 

บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

บันทึกการตรวจสอบผล

  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

 ระดับคุณภาพ 5

1. มีการศึกษาความรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างดี นำาไปฝึก

ลองใช้ และนำาไปใช้ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน 

ได้อย่างชำานาญ ไม่เกิดข้อขัดคล่องและเสียหาย

2. บันทึกผลจากการปฏิบัติทุกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธิบายความสอดคล้องของการเกิดผลกับทฤษฎีความรู้

ที่ได้วางกรอบไว้อย่างชัดเจน

3. บันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตาม

กรอบทฤษฎีความรู้ และบันทึกผลการปรับปรุง แก้ไขจาก

กระบวนการหรือขั้นตอน หรือจากกรอบทฤษฎีความรู้ 

ได้อย่างชัดเจน

4. มีการบันทึกผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ 

ตามกระบวนการและขั้นตอนมากกว่า 2 ครั้ง จนมั่นใจและ

รับรองผลความเป็นไปได้

 ระดับคุณภาพ 4

1. มีการศึกษาความรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างดี นำาไปฝึก

ลองใช้ และนำาไปใช้ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน 

ได้อย่างชำานาญ ไม่เกิดข้อขัดคล่องและเสียหาย

2. บันทึกผลจากการปฏิบัติทุกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธิบายความสอดคล้องของการเกิดผลกับทฤษฎี 

ความรู้ที่ได้วางกรอบไว้อย่างชัดเจน

3. บันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไป 

ตามกรอบทฤษฎีความรู้ และบันทึกผลการปรับปรุง แก้ไข 

จากกระบวนการหรือขั้นตอน หรือจากกรอบทฤษฎีความรู้ 

ไม่มีความชัดเจน

4. ไม่มีการบันทึกผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ

ตามกระบวนการและขั้นตอนมากว่า 2 ครั้ง จนมั่นใจและรับรอง

ผลความเป็นไปได้
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  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

 ระดับคุณภาพ 3

1. มีการศึกษาความรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างดี นำาไปฝึก

ลองใช้ และนำาไปใช้ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน 

ได้อย่าชำานาญ ไม่เกิดข้อขัดคล่องและเสียหาย

2. บันทึกผลจากการปฏิบัติทุกกระบวนการและขั้นตอน และ

สามารถอธิบายความสอดคล้องของการเกิดผลกับทฤษฎี 

ความรู้ที่ได้วางกรอบไว้ยังไม่ชัดเจน

3. บันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตาม

กรอบทฤษฎีความรู้ไม่ชัดเจนขาดรายละเอียด และบันทึก 

ผลการปรับปรุง แก้ไขจากกระบวนการหรือขั้นตอน หรือ 

จากกรอบทฤษฎีความรู้ไม่มีความชัดเจน

4. ไม่มีการบันทึกผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ

ตามกระบวนการและขั้นตอนมากว่า 2 ครั้ง จนมั่นใจและ 

รับรองผลความเป็นไปได้ บันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการ 

และขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามกรอบทฤษฎีความรู้ และบันทึกผล

การปรับปรุง แก้ไขจากกระบวนการหรือขั้นตอน หรือจากกรอบ

ทฤษฎีความรู้ได้อย่างชัดเจน

  ระดับคุณภาพ 2

1. ไม่มีการศึกษาความรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ แต่มีการบันทึก

ผลจากการปฏิบัติทุกกระบวนการและขั้นตอน แต่อธิบายความ

สอดคล้องของการเกิดผลกับทฤษฎีความรู้ที่ได้วางกรอบไว้ 

ไม่มีความชัดเจน

2. ขาดรายละเอียดการบันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการและ 

ขั้นตอนตามกรอบทฤษฎีความรู้ และขาดรายละเอียด 

การบันทึกผลการปรับปรุง แก้ไข และขาดการตรวจสอบผลซ้ำา

  ระดับคุณภาพ 1

1. ดำาเนินการปฏิบัติและบันทึกผลตามกระบวนการและขั้นตอน 

โดยไม่อธิบายความสอดคล้องของการเกิดผลกับทฤษฎีความรู้ 

ที่ได้วางกรอบไว้

2. ขาดการบันทึกข้อปัญหาจากกระบวนการและขั้นตอน
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แบบประเมินทักษะที่สอดแทรกกิจกรรมต�มม�ตรฐ�นตัวชี้วัดก�รเรียนรู้ร�ยวิช�ที่เป็นประเภท	

Psychomotor	Domain	และ	Affective	Domain	ต�มกระบวนก�ร	Project	Based

 เหตุการณ์และกิจกรรม แหล่งสืบค้น หรือ รายงานการปฏิบัติ 
 ของ Project-Based บรรณานุกรม ตามหลักความรู้ ชื่อสมรรถนะ ระดับคุณภาพการปฏิบัติ

เหตุกาณ์ 1  (ระบุสมรรถนะตาม
ชื่อกิจกรรม มฐ.ตชว./สมรรถนะ 
 ตามสาขาวิชาชีพ/  
 สมรรถนะตามหลักสูตร)

  5 * มีหลักเกณฑ์ยึดถือสืบค้นได้
สอดคล้องกับบรรณานุกรม

   * ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
ไม่ต้องมีคนบอกทุกครั้ง

 4 * มีหลักเกณฑ์ยึดถือสืบค้นได้
สอดคล้องกับบรรณานุกรม

   * ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
มีคนบอกเป็นบางครั้ง

 3 * มีหลักเกณฑ์ยึดถือสืบค้นได้
สอดคล้องกับบรรณานุกรม

   * ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
มีคนบอกบ่อยครั้ง

 2 * มีหลักเกณฑ์ยึดถือสืบค้นได้
สอดคล้องกับบรรณานุกรม 
เป็นบางส่วน

   * ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
มีคนบอกบ่อยครั้ง

 1 * มีหลักเกณฑ์ยึดถือสืบค้น 
ไม่สอดคล้องกับบรรณานุกรม 

  * ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดย 
ต้องมีคนคอยบอก
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11.	สรุปผล	สื่อส�ร	นำ�เสนอ	และก�รรวมกลุ่มวิช�ชุมนุมเรียนรู้ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

1. สรุปผล เขียนรายงาน สื่อสาร และนำาเสนอ

เผยแพร่

 บันทึกการเขียนข้อสรุปผลการปฏิบัติ

 บันทึกผลการนำาเสนอเผยแพร่ 

  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

 ระดับคุณภาพ 5

1. มีข้อสรุปที่กระชับ ชัดเจนทุกประเด็นที่สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. มีการเขียนรายงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผน สาระเนื้อหา

ครบทุกประเด็นที่เขียนเหตุผลเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล  

ใช้ภาษาถูกต้องกระชับ

3. มีรูปแบบการนำาเสนอรายงานและผลงานที่หลากหลาย 

เหมาะสม และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการนำาเสนอ

 ระดับคุณภาพ 4

1. มีข้อสรุปที่กระชับชัดเจนทุกประเด็นที่สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. มีการเขียนรายงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผน สาระเนื้อหา

ครบทุกประเด็นที่เขียนเหตุผลเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล  

ใช้ภาษาถูกต้องกระชับ

3. มีรูปแบบการนำาเสนอรายงานและผลงานจำากัดรูปแบบและ

เหมาะสมเรียบง่าย

  ระดับคุณภาพ 3

1. มีข้อสรุปที่กระชับชัดเจนทุกประเด็นที่สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. มีการเขียนรายงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผน สาระเนื้อหา

ครบทุกประเด็นที่เขียนเหตุผลเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล  

แต่มีการใช้ภาษายังไม่กระชับยังไม่ถูกต้องอยู่หลายที่

3. มีรูปแบบการนำาเสนอรายงานและผลงานจำากัดรูปแบบและ

เหมาะสมเรียบง่าย

 ระดับคุณภาพ 2

1. มีข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน และยังไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. มีการเขียนรายงานเป็นไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน สาระ

เนื้อหาไม่ครบทุกประเด็นไม่กระชับยังไม่ถูกต้อง

3. มีรูปแบบการนำาเสนอรายงานและผลงานจำากัดรูปแบบ และ

เรียบง่าย
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 ระดับคุณภาพ 1

 มีข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน การเขียนรายงานเป็นไม่เป็นไปตาม

ระเบียบแบบแผน สาระเนื้อหาไม่ครบทุกประเด็น การนำาเสนอ

ไม่น่าสนใจ

 ระดับคุณภาพ 5

1. มีรายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น 

ผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม หรือชมรม ที่มีผลงาน 

จัดจำาหน่าย และมีรายงานผลประกอบการอย่างเป็นระบบ 

มีบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงผลการพัฒนาขึ้น

2. มีผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือเข้าเวที

การแข่งขัน

 ระดับคุณภาพ 4

 1.  มีรายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น 

ผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม หรือชมรม ที่มีผลงาน 

จัดจำาหน่าย และมีรายงานผลประกอบการอย่างเป็นระบบ 

มีบัญชีรายรับรายจ่ายแสดงผลการพัฒนาขึ้น

 2.  ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือ 

เข้าเวทีการแข่งขัน

 ระดับคุณภาพ 3

 1.  ผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม หรือชมรม แต่ยังขาด 

ผลงานจัดจำาหน่าย และมีรายงานผลประกอบการ มีบัญชี

รายรับรายจ่าย

 2.  ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือ 

เข้าเวทีการแข่งขัน

 ระดับคุณภาพ 2

1. ขาดรายงานบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้การเป็น 

ผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม หรือชมรม

2. ขาดผลงานของชุมนุม หรือชมรม ร่วมแสดงผลงาน หรือ 

เข้าเวทีการแข่งขัน 

  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

2.  การรวมกลุ่มวิชาชุมนุมเรียนรู้การเป็น 

ผู้ประกอบการ

 บันทึกบทบาทการเป็นสมาชิกการเรียนรู้

  การเป็นผู้ประกอบการในกิจกรรมชุมนุม

  บันทึกการผลงานที่นำาไปร่วมแสดงผลงาน

  ชุมนุมการเป็นผู้ประกอบการ และ 

จัดแสดงผลงานได้ครบถ้วน



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 93ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
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  ระดับคุณภาพของทักษะการรวบรวมสร้างความรู้สากล 
 รายการข้อมูลและรายละเอียด
  ใช้สร้างกระบวนการและขั้นตอน

  ระดับคุณภาพ 1

 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรม หรือเข้าร่วมแต่ไม่

 แสดงบทบาทการเป็นสมาชิก

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 ระดับ 5 มีคุณภาพดีเยี่ยม

 ระดับ 4 มีคุณภาพดีมาก

 ระดับ 3 มีคุณภาพดี

 ระดับ 2 มีคุณภาพพอใช้

 ระดับ 1 มีคุณภาพระดับปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป



21st

Century
Skills

21st

Century
Skills



โมดูล 6 

การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
และจัดท�า Career Path



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

21st

Century
Skills
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 โมดูล 6 การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ และจัดทำา Career Path

วัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ และจัดทำา Career Path

 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะสาขาวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานศึกษา  

สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่อ

 2. เพื่อประเมินบุคลิกภาพการเข้าเรียนตามโปรแกรมสาขาวิชาชีพ โดยความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการจัดหางาน สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่อ และมีการเก็บสะท้อนข้อมูล

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยครูผู้สอนหน่วยบูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps

 3. เพื่อประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพนักเรียนรายบุคคล โดยบันทึกความร่วมมือ

กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อประเมินออกใบรับรองสมรรถนะตามสาขา 

วิชาชีพ

 4. เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยความร่วมมือ 

ของสถานศึกษาสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำาเภอ

บันทึกความร่วมมือ ให้กลุ่มอาชีพมาจัด/สนับสนุนการจัดการศึกษาตามโปรแกรมการเรียน  

โดยมีสาขาสถาบันการศึกษาต่อเข้ามาทำาหลักสูตรและรับนักเรียน

สถานประกอบการ
และกลุ่มอาชีพ

ภาครัฐและเอกชน

หน่วยเรียนรู้บูรณาการ
Protfolios based ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

โปรแกรมการเรียน
รองรับสาขากลุ่มอาชีพ

Career Path
Portfolios

จัดทำาแผนอัตรากำาลัง
แรงงานในแต่ละแหล่ง

ประกอบการแผนเต็มรูป
และแผนเกษียณ

ฝึกประสบการณ์
ประกอบอาชีพ

ในอำาเภอ จังหวัด
ที่เป็นภูมิลำาเนาถิ่นฐาน

สาขาในสถาบัน
การศึกษาต่อ

ระดับ ปวช.
อนุปริญญา

ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก

ร่วมจัด/
สนับสนุน

การจัดการศึกษา

ฝึกประสบการณ์

เทียบโอน
ประกอบอาชีพ

ร่วมมือจัดทำา

หลักสูตรรับ

โควตาศึกษาต่อ
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ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำาคัญกับการเปิดโปรแกรม

การเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการอัตรากำาลังแรงงานของสถานประกอบการ ให้เข้ามาจัดและร่วม

จัดการศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพ โดยทำาบันทึกความร่วมมือกับ 

สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาต่อร่วมกำาหนดรายวิชา และจัดทำาสาระสำาคัญรายวิชาที่เป็น

พื้นฐานการศึกษาต่อ ส่งต่อเข้าเรียนสาขาวิชาชีพของสถาบัน และใช้สถานประกอบการจัดบุคลากรมาฝึก

สมรรถนะตามสาขาวชิาชพี และใชเ้ปน็สถานทีฝ่กึประสบการณ ์จดัทำาแผนการรบัผูจ้บการศกึษา เขา้ทำางาน

หรอืศกึษาตอ่ มกีารประสานงานกบัสถานบนัพฒันาฝมีอืแรงงานจงัหวดั กำาหนดสมรรถนะตามสาขาวชิาชพี 

และประเมินสมรรถนะ ออกใบรับรองผ่านการประเมินสมรรถนะแต่ละสาขาวิชาชีพ และจัดโปรแกรม 

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อเตรียมอาชีวศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ 

เทียบโอนหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแบบเทียบเคียงหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาในแต่ละจังหวัด

การจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวส. ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรียนเตรียม ปวช.

แบบสะสมหน่วยกิต

หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร
ปริญญาโท

หลักสูตร
ปริญญาเอก 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เน้นวิชาเพิ่มเติม ปวช.

หรือเตรียม ปวช.  
แบบสะสมหน่วยกิต

หลักสูตร ปวช. ของ สพฐ.
ของอาชีวะ ของเอกชน

หลักสูตรอาชีพเฉพาะทาง

ประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการ

ประกอบอาชีพ
อิสระ

สามารถย้อนกลับไปศึกษาต่อเพื่อปรับระดับสายงาน

ประกอบอาชีพ
รับราชการ

 แผนการผลิตและพัฒนากำาลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษา 

ในหลายประเทศไดใ้หค้วามสำาคญัอยา่งมากกบั “ทกัษะ” (Skill) หรอืความชำานาญในการปฏบิตัมิากยิง่กวา่ 

เนื้อหา ตามตำารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนำาว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม  



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 99ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือ ทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพื่อ 

การทำางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทำางานของทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์

การคิดสร้างสรรค์ การทำางานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้น 

ของอาชีพที่สนใจ

 การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนทกุระดบัทกุประเภท ในการเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาชพีใหผู้เ้รยีน

ทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำารวจ 

ความสนใจ ความถนดั และมองเหน็เสน้ทางชวีติในอนาคต เพือ่วางแผนในการศกึษาตอ่ หรอืเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ และไดร้ว่มมอืกบัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่เตรยีมคนใหม้ทีกัษะและศกัยภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัย 

ในการทำางาน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำางาน  

หรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ

 ปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ 

มีจำานวน ร้อยละ 40 ขาดสมรรถนะการทำางานในสาขาอาชีพต่างๆ สถานประกอบการไม่ต้องการรับเข้า

ทำางาน และประกอบอาชีพอิสระไม่ประสบผลสำาเร็จ เนื่องจากขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานในสมรรถนะตาม

สาขาอาชพี สำาหรบันกัเรยีนทีจ่บมธัยมศกึษาปทีี ่3 เขา้เรยีนตอ่ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีมเีพยีงรอ้ยละ 

30 ไม่สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มนักเรียนสายช่างฝีมือแรงงานให้ได้สัดส่วน สายอาชีวะ : สายสามัญ 

เป็น 60 : 40 ที่มีอยู่ในจำานวน ร้อยละ 30 นั้น ยังมีสถานศึกษารองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อไม่ครอบคลุม

เรียนแล้วมงีานทาํ เรียนแล้วมงีานทาํ : : แนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่แนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่2121  ทีเ่น้นสมรรถนะทางสาขาวชิาชีพทีเ่น้นสมรรถนะทางสาขาวชิาชีพ

CompetencyCompetency--basedbased

ProjectProject--basedbased
PrePre--Vocational Education : PreVocational Education : Pre--VedVed..

เรียนแล้วเรียนแล้ว

มีงานทํามีงานทํา

4040%%

ProjectProject--basedbased

STEMSTEM
อาชีพในอําเภออาชีพในอําเภอ

และจงัหวดัและจงัหวดั
Personality TestPersonality Test
Aptitude TestAptitude Test

จบ มจบ ม..ต้นต้น//มม..ปลาย ทํางานปลาย ทํางาน

เน้นสมรรถนะเน้นสมรรถนะสาขาสาขาวชิาชีพวชิาชีพ

ร่วมมอืสถานประกอบการร่วมมอืสถานประกอบการ

3030%%
ประกาศนียบัตรวชิาชีพประกาศนียบัตรวชิาชีพ

หลกัสตรอาชีวศึกษา หลกัสตรอาชีวศึกษา 

3030%%
ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร Career Career Career Career 

วทิยาลยัเทคนิควทิยาลยัเทคนิค//อาชีวะอาชีวะ

ศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั

หลกสูตรอาชวศกษา หลกสูตรอาชวศกษา 

หลกัสูตรคู่ขนานหลกัสูตรคู่ขนาน

ร่วมมอืสถานประกอบการร่วมมอืสถานประกอบการ

ีี

สายสามัญ และสายอาชีพสายสามัญ และสายอาชีพ

ร่วมมอืสถานประกอบการร่วมมอืสถานประกอบการ

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

PathPathPathPath

ีี วทิยาลยัเทคนิควทิยาลยัเทคนิค//อาชีวะอาชีวะ
ุุ

มม..ต้นต้น//มม..ปลาย ไม่ศึกษาต่อ ปลาย ไม่ศึกษาต่อ 
ไ ึไ ึ

เรียน อดมศึกษาเรียน อดมศึกษา

1 1 คน คน 1 1 สมรรถนะอาชีพสมรรถนะอาชีพ

มม..ตนตน//มม..ปลาย ไมศกษาตอ ปลาย ไมศกษาตอ 

ขาดสมรรถนะสาขาอาชีพขาดสมรรถนะสาขาอาชีพ

ไม่อยู่ในระบบสถานประกอบการไม่อยู่ในระบบสถานประกอบการ

เรียน ปวชเรียน ปวช..ไม่ศึกษาต่อไม่ศึกษาต่อ

เข้าสถานประกอบการเข้าสถานประกอบการ

เรยน อุดมศกษาเรยน อุดมศกษา

ส่วนใหญ่ขาดสมรรถนะส่วนใหญ่ขาดสมรรถนะ

สาขาอาชีพสาขาอาชีพ

ปัญหาปัญหา

ประเทศประเทศ



100 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ทุกอำาเภอและตำาบล ทำาให้นักเรียนไปศึกษาต่อต้องพึ่งปัจจัยหอพัก ผลที่เกิดตามมาเกิดปัญหาพฤติกรรม

เบี่ยงเบนออกกลางคันเรียนไม่จบถึงร้อยละ 30 ของร้อยละ 30 ที่เข้าศึกษาต่อ สำาหรับนักเรียนที่เรียนต่อ

สายสามัญมัธยมศึกษาตอนปลายคงเหลือเพียงร้อยละ 30 ที่เข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา นักเรียน

เรียนต่อปริญญาตรีตามค่านิยมเดิมๆ ที่ขาดสมรรถนะในสาขาวิชาชีพไม่มีเส้นทางการศึกษาต่อสู่ลู่การ

ประกอบอาชีพ (Career Path) 

 การศกึษาและพฒันา (Research and development) รปูแบบการจดัการศกึษาทกัษะการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โดยแก้ปัญหากับนักเรียนใน 3 กลุ่ม ของโรงเรียนใน

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาและพัฒนาได้รูปแบบการจัดการศึกษา

เป็น 3 รูปแบบ ภายใต้พื้นฐานการจัดรูปแบบการศึกษาเพื่อมีงานทำา ดังนี้

 o พื้นฐ�นก�รจัดรูปแบบก�รศึกษ�เพื่อมีง�นทำ�	 จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

การวัดผลประเมินผล ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามกรอบทฤษฎี 5 Steps 7 Module 11 

Process

 o รูปแบบที่	1  การจัดการศึกษา 1 คน อย่างน้อย 1 สมรรถนะทางสาขาอาชีพ สำาหรับ

นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่ไม่ศึกษาต่อ

 o	 รูปแบบที่	2		 การจัดการศึกษา 1 คน 2 วุฒิบัตร ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 o รูปแบบที่	3	 การจัดการศึกษา 1 คน 1 สมรรถนะตามสาขาการศึกษาต่อในสถาบัน

อุดมศึกษา

พื้นฐานการจัดรูปแบบการศึกษาเพื่อมีงานทำา 

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน เตรียมสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรรองรับ

กิจกรรมแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน ตามกรอบทฤษฎี  

5 Steps 7 Module 11 Process ดังต่อไปนี้ 

 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 101ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 1. สำารวจความต้องการของชุมชนถิ่นฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำาเนินการสำารวจ

สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และศึกษาความต้องการอัตรากำาลังแรงงานของชุมชน และถิ่นฐาน

ของที่ตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่แต่ละอำาเภอ เพื่อวัตถุประสงค์ 3 เรื่อง คือ

  1.1 จัดทำาคลังแหล่งเรียนรู้ สำาหรับเตรียมจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาบังคับพื้นฐาน

  1.2 จดัทำาคลงัอาชพีในถิน่ฐาน สำาหรบัจดักระบวนการเรยีนรูใ้นวชิาเพิม่เตมิ และกจิกรรม

ชุมนุม

  1.3 จัดทำาโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ สำาหรับเตรียม Career Path 

ให้กับนักเรียน

 2. จัดทำาหน่วยบูรณาการระดับชั้น โรงเรียนมอบหมายให้ครูในแต่ละระดับชั้นคัดเลือก  

แหล่งเรียนรู้จากคลังมาจัดทำาหน่วยบูรณาการระดับชั้นสำาหรับรายวิชาบังคับพื้นฐานที่ต้องบูรณาการ 

ข้ามรายวิชาโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสถานการณ์กระตุ้นคำาถามตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 

จัดทำาแนวทางการเรียนแบบถอดและฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการสำาหรับรายวิชาเพิ่มเติม 

ที่จัดกลุ่มนักเรียนตามสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ

  2.1 จัดทำาหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น สำาหรับการลดความซ้ำาซ้อนกันของสาระ

เนื้อหา ลดการมอบหมายงานข้ามรายวิชาและกลุ่มสาระวิชา และจัดทำาแนวทางการเรียนแบบฝึกและ 

ถอดประสบการณ์สำาหรับบูรณาการทักษะสาขาอาชีพกับสถานประกอบการ



102 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

  2.2 วเิคราะหม์าตรฐานตวัชีว้ดัรายวชิา กำาหนดน้ำาหนกัเวลา ประเภทและระดบัพฤตกิรรม

ที่ใช้วัด และหลักความรู้ของตัวชี้วัดไปบูรณาการกับประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยๆ ของ

หนว่ย บรูณาการระดบัชัน้ และวเิคราะหเ์รือ่งทีจ่ะใหน้กัเรยีนไปฝกึและถอดประสบการณใ์นสถานประกอบ

การ เพือ่นำาเรือ่งแตล่ะเรือ่งมาจดัทำาผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาเพิม่เตมิ และกำาหนดกระบวนการและขัน้ตอน

ในแต่ละเรื่องมีการใช้พื้นฐานความรู้อะไรที่นักเรียนจะต้องอ่านและศึกษานำาไปใช้ประกอบการรายงาน 

การถอดประสบการณ์

  2.3 จดัทำาตารางสอนปกตแิละตารางเรยีนของหนว่ยบรูณาการระดบัชัน้ และตารางเรยีน

วิชาเพิ่มเติม 

 3. จัดทำากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ โรงเรียนออกแบบกิจกรรมตาม 5 Steps 7 Process 

เพื่อให้นักเรียนนำากระบวนการไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง

  3.1 ออกแบบใบกิจกรรมสำาหรับฝึกทักษะการสังเกต ฝึกการตรวจการแสดงออก

คณุลกัษณะและคา่นยิม 12 ประการ ปฏบิตักิารสำารวจแหลง่เรยีนรูข้องหนว่ยบรูณาการ ปฏบิตักิารอภปิราย

แลกเปลีย่นคำาถามและเดาคำาตอบ ปฏบิตักิารอภปิรายเชือ่มโยงคำาถามกบัสาระสำาคญัรายวชิา ปฏบิตักิาร

ใชบ้รรณานกุรมอา่นสบืคน้ความรูส้ากลสนบัสนนุ หรอืโตแ้ยง้การคาดเดาตำาคอบ และปฏบิตักิารอภปิราย

สรุปความรู้สากล ตามประเด็นคำาถาม

  3.2 จัดทำาใบความรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูนำาหลักความรู้จากมาตรฐาน 

ตวัชีว้ดัมาจดัเตรยีมแหลง่ความรู ้ในรปูบรรณานกุรม ทีจ่ะใหน้กัเรยีนสบืคน้ อา่น รวบรวมความรูม้าสือ่สาร

นำาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นองค์ความรู้ในห้องเรียน

 4. จัดกิจกรรมความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ คณะครูพัฒนาต่อยอดการเรียนแบบถอด

ประสบการณ์จากรายวิชาบังคับพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม มาเป็นกิจกรรม Project Based โดยนำา

ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษนำาไปต่อยอดในการผลิตและพัฒนานวัตกรรม สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการ

อำานวยความสะดวกต่อการดำารงชีวิตในสังคม ออกแบบกิจกรรมตาม 5 Steps 4 Process เพื่อให้นักเรียน

นำากระบวนการไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวอง

  4.1 ออกแบบใบกิจกรรม Project Based สำาหรับให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอิสระสู่ความ

เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ ในกระบวนการตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการดำารงชีวิต 

รวบรวมสร้างความเชื่อมโยงความรู้สากลเพื่อสร้างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ปฏิบัติ

ปรับปรุงตามกระบวนการและขั้นตอน ปฏิบัติการสรุปผลสื่อสารนำาเสนอรวมกลุ่มชุมนุมเรียนรู้การเป็น 

ผู้ประกอบการ

  4.2 แสดงผลงานความเชีย่วชาญตามสาขาวชิาชพี นกัเรยีนนำาผลงานจาก Project Based 

จากกจิกรรมการเรยีนรูเ้ปน็ผูป้ระกอบการในวชิาชมุนมุ มาแสดงผลงาน และหรอืประกวดทกัษะตามสาขา

อาชีพ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 103ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 5. วดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ ครจูะตอ้งพฒันาทกัษะการวดัตามหลกัสตูรองิมาตรฐาน

และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคล และพัฒนาให้เกิด

คุณภาพผู้เรียนตามบุคลิกภาพ และความถนัดตามสาขาวิชาชีพ

  5.1 วดัผลคณุภาพสงูตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั เพือ่วดัใหต้รงกบัระดบัพฤตกิรรมทีใ่ชว้ดั 

ของประเภทตัวชี้วัดที่เป็นความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามหลักความรู้ที่ระบุในแต่ละตัวชี้วัด

  5.2 นำาผลการวัดของตัวชี้วัดด้านทักษะ เจตคติ และความรู้ มาประมวลและแปลผล  

หาความสอดคล้องที่เป็นไปในทิศทางสูงขึ้นเหมือนกันเพื่อยืนยันความสมดุลเชิงคุณภาพของผู้เรียน  

หรอืถา้ไมส่อดคลอ้งกนัจะใชเ้ปน็ตวับอกการแกไ้ขร้ายจดุบกพรอ่งเพือ่พฒันาใหเ้กดิสมดลุเชงิคณุภาพเปน็ 

รายบุคคล

 6. พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียน และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จะดำาเนนิการหาความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดั และรว่มจดัการศกึษาใหต้รงกบัความตอ้งการ

อัตรากำาลังแรงงานในถิ่นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในแต่ละถิ่นฐาน

  6.1 สร้างความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียน 

เปดิรายวชิาเพิม่เตมิโดยใหส้ถานประกอบการ เขา้มามสีว่นรว่มใชบ้คุลากรและสถานประกอบการเปน็สว่นหนึง่ 

ของการฝึกและถอดประสบการณ์ และมีสถาบันการศึกษาต่อมาร่วมกำาหนดรายวิชาและสาระสำาคัญ 

ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ

  6.2 ประเมินบุคลิกภาพนักเรียนรายบุคคลเข้าโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ 

โรงเรียนทำาความร่วมมือกับกรมการจัดหางานใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ หรือหน่วยงานที่มีแบบประเมิน 

จัดทำา Career Path นักเรียนรายบุคคล

  6.3 ประเมินสมรรถนะนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนทำาความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัด เพื่อเข้ามาประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในแต่ละรอบปี ตามสาขาที่นักเรียนเรียน 

ในรายวิชาเพิ่มเติมที่ทำาความร่วมมือกับหลักสูตรอาชีพระยะสั้น หรือสถานประกอบการ

  6.4 เทียบโอนหน่วยกิตสำาหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียน 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทำาความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

 7. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนนำาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการระบบบริหาร

จดัการโรงเรยีน ระบบการจดัการเรยีนการสอน และระบบการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เพือ่ใหค้รเูขา้ถงึองคค์วามรู ้

ได้ทุกที่ทุกเวลา

  7.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าทุกกระบวนการของ 7 Module

  7.2 ส่งเสริมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ICT



104 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

การจัดการการศึกษาเพื่อมีงานทำาใน 3 รูปแบบ

 เมือ่โรงเรยีนดำาเนนิการในสว่นทีเ่ปน็พืน้ฐานการจดัรปูแบบการศกึษาเพือ่มงีานทำา ตามกรอบ

ทฤษฎี 5 Steps 7 Module 11 Process สิ่งที่ทำาควบคู่กันไปก็คือการดำาเนินการสำารวจความสนใจของ

นักเรียน และใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพตามองค์ประกอบของทฤษฎีบุคลิกภาพของ John L Holland 

จาก Realistic, Investigative, Social, Conventional, Enterprising, Artistic จัดนักเรียนในโรงเรียนเป็น  

3 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ไม่ต้องการศึกษาต่อ

 2. กลุ่มที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วต้องการเรียนสาขาวิชาชีพ

 3. กลุ่มที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมุ่งสู่อุดมศึกษา

 นักเรียนในกลุ่มที่	1 ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา รูปแบบที่ 1 นักเรียน 1 คน 

1 สมรรถนะสาขาอาชพีเปน็อยา่งนอ้ย โดยเปดิหลกัสตูรอาชพีระยะสัน้ และรว่มมอื 

กับสถานประกอบการเป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพ และ 

ร่วมมือกับศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเข้ามาประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพ 

เพื่อออกใบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียน ดังนี้

 1. สำารวจและวิเคราะห์ความต้องการของบริบทสภาพแวดล้อม สถานประกอบการ และ 

กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน ท้องถิ่นในเขตอำาเภอต่อความต้องการอัตรากำาลังแรงงาน

 2. โรงเรียนทำาความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

สถานประกอบการ กลุม่อาชพีอสิระ จดัทำาคูม่อืแนวทางการเรยีนรูแ้บบฝกึและถอดประสบการณท์ีเ่ชือ่มโยง 

กับรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำาหนดรหัสวิชา  

ผลการเรียนรู้ที่ตรงกับเรื่องที่ถอดประสบการณ์ และจัดทำาน้ำาหนักเวลาและสาระสำาคัญรายวิชาที่เป็น 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 3. งานแนะแนวของโรงเรยีนใชเ้ครือ่งมอืประเมนิบคุลกิภาพนกัเรยีนรายบคุคลใชเ้ปน็ขอ้มลู

ใหน้กัเรยีนและผูป้กครองตดัสนิใจเลอืกรายวชิาอาชพีในรายวชิาเพิม่เตมิทีต่รงกบัสมรรถนะในสาขาอาชพี

 4. จัดตารางสอนช่วงเวลาภาคทฤษฎี และช่วงเวลาภาคปฏิบัติ ตลอดจนสถานที่ให้เป็น

ไปตามข้อตกลงการฝึกและถอดประสบการณ์กับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ

 5. จดัทำาใบความรูเ้รือ่งกระบวนการและขัน้ตอนของเรือ่งทีฝ่กึและถอดประสบการณท์ีใ่ชเ้ปน็

ผลการเรยีนรู ้และกำาหนดแหลง่ความรูใ้นรปูบรรณานกุรมทีเ่ปน็เหตแุละผลความรูใ้ชป้ระกอบการใหเ้หตผุล

เชงิสนบัสนนุในแตล่ะกระบวนการและขัน้ตอน ใชส้ำาหรบัการออกแบบกระบวนการเรยีนรูภ้าคทฤษฎใีนรปู



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 105ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

แบบการสืบค้น รวบรวมความรู้ และนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำาไปสื่อสารนำาเสนอ ให้ได้ข้อสรุป 

ที่เป็นหลักความรู้ที่ใช้ยึดถือ

 6. จัดทำาใบกิจกรรมใช้กำาหนดขั้นตอน และวิธีการฝึกและถอดประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 

พร้อมกับเครื่องมือการรายงานผลการฝึกและถอดประสบการณ์ที่สามารถเขียนรายงานความเชื่อมโยง 

หลักความรู้กับหลักการปฏิบัติได้ตามกระบวนการและขั้นตอน

 7. จัดทำาเครื่องมือวัดและประเมินความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กำาหนดสัดส่วน 

น้ำาหนักคะแนนปฏิบัติต่อคะแนนทฤษฎี โดยเครื่องมือวัดผลภาคปฏิบัติวัดเป็นแบบการตรวจสอบ 

ความเชื่อมโยงหลักความรู้กับหลักการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนจริงและรายงานผล 

ออกมาเป็นการถอดประสบการณ์ และวัดระดับคุณภาพการปฏิบัติที่แสดงผลเป็นระดับคุณภาพการเกิดทักษะ 

ในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน และให้รายงานเจตคติและความคิดเห็นต่อการปฏิบัติที่เชื่อมโยงไปสู ่

การเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ส่วนการวัดผลภาคทฤษฎีความรู้ใช้เครื่องมือวัด 

การตกตะกอนความรู้ปลายภาคเรียน

 8. จดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หก้บักลุม่นกัเรยีนทีฝ่กึและถอดประสบการณต์ามกลุม่

สมรรถนะกลุ่มเดียวกันในประเด็นการนำาความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะตามกระบวนการและขั้นตอนที่เกิด

ทัศนคติต่อสัมมาอาชีพในกลุ่มสมรรถนะ

 9. ทำาความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร่วมกำาหนดสมรรถนะตามโปรแกรม 

การเรียนที่โรงเรียนเปิดและเข้ามาประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพให้กับนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง  

เพื่อออกใบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียน

 10. รายวชิาบงัคบัพืน้ฐานจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ ลดความ 

ซ้ำาซ้อนของเนื้อหาสาระข้ามรายวิชา ลดความซ้ำาซ้อนของกระบวนการเรียนรู้และการมอบหมายงานและ

การบ้าน กระบวนการเรียนเน้นกระบวนการของ Problem Based เพื่อถอดประสบการณ์เข้าถึงตัวหลัก

ทฤษฎีความรู้ในช่วงแรก และเน้นกระบวนการของ Project Based ในช่วงหลังโดยเชื่อมประเด็นสนใจ 

ไปสู่เรื่องสมรรถนะตามสาขาอาชีพ

 นักเรียนในกลุ่มที่	2 ใช้รูปแบบการจัดการศึกษา รูปแบบที่ 2 นักเรียน 1 คน 

2 วุฒิบัตร เป็นไปตามความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจัดหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตร

อาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย (ทวศิกึษา) เมือ่เรยีนครบตามโครงสรา้งเวลา



106 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 1. สำารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการของบรบิทสภาพแวดลอ้ม สถานประกอบการ และกลุม่

อาชีพอิสระของชุมชน ท้องถิ่นในเขตอำาเภอต่อความต้องการอัตรากำาลังแรงงาน

 2. โรงเรยีนทำาความรว่มมอืกบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือและรับผิดชอบตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ในประเด็นการกำาหนดผู้จัด 

การเรียนการสอนและผู้รับโอนหน่วยกิต โดยวิชาบังคับพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 

41 หน่วยกิต โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้จัดการเรียนการสอน  

ใหส้ถานศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษาเปน็ผูเ้ทยีบโอน เปน็รายวชิาทกัษะชวีติ 22 หนว่ยกติ  

และเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต และอีก 9 หน่วยกิต ให้วางแผนการเทียบโอนเป็น 

รายวชิาทกัษะวชิาชพีพืน้ฐาน (ของอาชวีศกึษา มจีำานวน 18 หนว่ยกติ) ทัง้นีใ้หส้ถานศกึษา สงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา กำาหนดสาระสำาคัญรายวิชาร้อยละ 60 สำาหรับรายวิชาเพิ่มเติมให้สถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นผู้กำาหนดรายวิชาตามประเภทอาชีพ และสาขาวิชาชีพ  

ในกลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต (วางแผนเทียบโอนไปแล้ว 9 หน่วยกิต คงเหลือ 52 หน่วยกิต) และ

เปน็ผูจ้ดัการเรยีนการสอน โดยใหโ้รงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็ผูโ้อนมา

เปน็วชิาเพิม่เตมิ จำานวน 40 หนว่ยกติ และสำาหรบัรายวชิากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนใหโ้รงเรยีนสงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้จัดให้สถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

เป็นผู้รับโอน

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำาหนดรายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียม

อาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education : Pre-Ved) ตามความร่วมมือกับสถาบันในสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำาไปเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชากลุ่มทักษะวิชาชีพตามประเภท

วิชาชีพ และสาขาวิชาชีพ ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ และเป็นการลดเวลาเรียน

เพิ่มเติมในวันหยุดในรายวิชาที่ต้องจัดในส่วนเกินจากหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 4. งานแนะแนวของโรงเรยีนใชเ้ครือ่งมอืประเมนิบคุลกิภาพนกัเรยีนรายบคุคลใชเ้ปน็ขอ้มลู

ให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามประเภท

วิชาชีพ และสาขาวิชาชีพ 

 5. จัดตารางสอนช่วงเวลาภาคทฤษฎี และช่วงเวลาภาคปฏิบัติ ตลอดจนสถานที่เรียนและ

ฝึกประสบการณ์ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ และบริบทของโรงเรียนกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กรณรีะยะทางของโรงเรยีนไมไ่กลกบัวทิยาลยัและเสน้ทางคมนาคมสะดวก

สามารถนำานักเรียนไปเรียนกับวิทยาลัยได้ 1 ถึง 2 วัน แต่กรณีที่ระยะทางโรงเรียนห่างไกล ภูมิประเทศ 

ไม่เป็นพื้นที่ราบปกติ การคมนาคมไม่สะดวก สามารถจัดช่วงเวลาเรียนบังคับพื้นฐาน 1 ถึง 2 เดือน และ

ไปเรียนกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ถึง 2 เดือนได้แล้วแต่กรณี



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 107ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 6. จัดทำาใบความรู้เรื่องกระบวนการและขั้นตอนของเรื่องที่ฝึกและถอดประสบการณ์ที่ใช้

เป็นผลการเรียนรู้ และกำาหนดแหล่งความรู้ในรูปบรรณานุกรมที่เป็นเหตุและผลความรู้ใช้ประกอบการให้

เหตผุลเชงิสนบัสนนุในแตล่ะกระบวนการและขัน้ตอน ใชส้ำาหรบัการออกแบบกระบวนการเรยีนรูภ้าคทฤษฎ ี

ในรูปแบบการสืบค้น รวบรวมความรู้ และนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำาไปสื่อสารนำาเสนอ ให้ได้ 

ข้อสรุปที่เป็นหลักความรู้ที่ใช้ยึดถือ

 7. จัดทำาใบกิจกรรมใช้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการฝึกและถอดประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 

พรอ้มกบัเครือ่งมอืการรายงานผลการฝกึและถอดประสบการณท์ีส่ามารถเขยีนรายงานความเชือ่มโยงหลกั

ความรู้กับหลักการปฏิบัติได้ตามกระบวนการและขั้นตอน

 8. รายวชิาบงัคบัพืน้ฐานจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ ลดความ 

ซ้ำาซ้อนของเนื้อหาสาระข้ามรายวิชา ลดความซ้ำาซ้อนของกระบวนการเรียนรู้และการมอบหมายงานและ

การบ้าน กระบวนการเรียนเน้นกระบวนการของ Problem Based เพื่อถอดประสบการณ์เข้าถึงตัวหลัก

ทฤษฎีความรู้ในช่วงแรก และเน้นกระบวนการของ Project Based ในช่วงหลังโดยเชื่อมประเด็นสนใจ 

ไปสู่เรื่องสมรรถนะตามสาขาอาชีพ

	 นกัเรยีนกลุม่ที	่3 รปูแบบที ่3 การจดัศกึษา 1 คน 1 สมรรถนะตามสาขาการศกึษาตอ่

ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เพื่อมุ่งสู่อุดมศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้  

การวัดผลประเมินผล ในรายวิชาบังคับพื้นฐานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเนน้การจดัทำาหนว่ยเรยีนรูบ้รูณาการระดบัชัน้ ใชก้ระบวนการ 

ของ Problem Based และ Project Based ในรายวชิาเพิม่เตมิเนน้การจดัชดุรายวชิา

ทีเ่ปน็พืน้ฐานการศกึษาตอ่สาขาวชิาในสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะศกึษาตอ่ ในกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนรายวิชาชุมนุมเน้นการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการแบบบริษัทจำากัด

 1. สำารวจและวิเคราะห์ความต้องการของบริบทสภาพแวดล้อม สถานประกอบการ และ 

กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน ท้องถิ่นในเขตอำาเภอต่อความต้องการอัตรากำาลังแรงงาน

 2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับพื้นฐาน เพื่อลดความซ้ำาซ้อนของเนื้อหา

สาระขา้มรายวชิา ลดความซ้ำาซอ้นของกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมอบหมายงานและการบา้น เปน็การจดั

กระบวนการเรียนรู้แบบหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น กระบวนการเรียนเน้นกระบวนการของ Problem 

Based เพื่อถอดประสบการณ์เข้าถึงตัวหลักทฤษฎีความรู้ในช่วงแรก และเน้นกระบวนการของ Project 

Based ในช่วงหลังโดยเชื่อมประเด็นสนใจไปสู่เรื่องสมรรถนะตามสาขาวิชาอาชีพ



108 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 3. โรงเรียนทำาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เปิดสาขาวิชาตรง

กับความต้องการอัตรากำาลังแรงงานของชุมชน ท้องถิ่น กำาหนดรายวิชาเพิ่มเติมเป็นกลุ่มวิชาที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะตามสาขาวชิาชพี และกำาหนดผลการเรยีนรูห้รอืมาตรฐานตวัชีว้ดัรายวชิา และสาระสำาคญัรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งและเปน็พืน้ฐานการศกึษาตอ่กบัสาขาในสถาบนัของอดุมศกึษา และรว่มมอืกบัสถานประกอบ

การกำาหนดเรือ่งทีถ่อดประสบการณ ์และจดัทำาน้ำาหนกัเวลาและสาระสำาคญัรายวชิาทีเ่ปน็ภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏิบัติ เพื่อจัดเวลาส่วนหนึ่งของแต่ละรายวิชาไปฝึกและถอดประสบการณ์กับสถานประกอบการทั้ง

ภาครฐั และเอกชน โดยบรูณาการหลกัความรูข้องแตล่ะตวัชีว้ดัหรอืผลการเรยีนรูใ้หเ้ชือ่มโยงกบัสมรรถนะ

ตามสาขาวิชาชีพ

 4. งานแนะแนวของโรงเรยีนใชเ้ครือ่งมอืประเมนิบคุลกิภาพนกัเรยีนรายบคุคลใชเ้ปน็ขอ้มลูให้

นกัเรยีนและผูป้กครองตดัสนิใจเลอืกโปรแกรมการเรยีนรายตามสาขาวชิาอาชพีและวางเสน้ทางการศกึษา

ต่อในสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา

 5. จัดตารางสอนช่วงเวลาภาคทฤษฎี และช่วงเวลาภาคปฏิบัติ ตลอดจนสถานที่ให้เป็นไป

ตามข้อตกลงการฝึกและถอดประสบการณ์กับสถานประกอบการในภาครัฐ และเอกชน

 6. จดัทำาใบความรูเ้รือ่งกระบวนการและขัน้ตอนของเรือ่งทีฝ่กึและถอดประสบการณท์ีใ่ชเ้ปน็

ผลการเรยีนรู ้และกำาหนดแหลง่ความรูใ้นรปูบรรณานกุรมทีเ่ปน็เหตแุละผลความรูใ้ชป้ระกอบการใหเ้หตผุล  

เชงิสนบัสนนุในแตล่ะกระบวนการและขัน้ตอน ใชส้ำาหรบัการออกแบบกระบวนการเรยีนรูภ้าคทฤษฎใีนรปูแบบ 

การสืบค้น รวบรวมความรู้ และนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำาไปสื่อสารนำาเสนอ ให้ได้ข้อสรุปที่เป็น

หลักความรู้ที่ใช้ยึดถือ

 7. จัดทำาใบกิจกรรมใช้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการฝึกและถอดประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 

พร้อมกับเครื่องมือการรายงานผลการฝึกและถอดประสบการณ์ที่สามารถเขียนรายงานความเชื่อมโยง 

หลักความรู้กับหลักการปฏิบัติได้ตามกระบวนการและขั้นตอน

 8. จดัทำาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความรูภ้าคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิกำาหนดสดัสว่นน้ำาหนกั 

คะแนนปฏิบัติต่อคะแนนทฤษฎี โดยเครื่องมือวัดผลภาคปฏิบัติวัดเป็นแบบการตรวจสอบความเชื่อมโยง

หลักความรู้กับหลักการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนจริงและรายงานผลออกมา

เป็นการถอดประสบการณ์ และวัดระดับคุณภาพการปฏิบัติที่แสดงผลเป็นระดับคุณภาพการเกิดทักษะใน

แตล่ะกระบวนการและขัน้ตอน และใหร้ายงานเจตคตแิละความคดิเหน็ตอ่การปฏบิตัทิีเ่ชือ่มโยงไปสูก่ารเหน็ 

แนวทางการใช้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ส่วนการวัดผลภาคทฤษฎีความรู้ใช้เครื่องมือวัดการตกตะกอน

ความรู้ปลายภาคเรียน



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 109ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 9. จดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หก้บักลุม่นกัเรยีนทีฝ่กึและถอดประสบการณต์ามกลุม่

สมรรถนะกลุ่มเดียวกันในประเด็นการนำาความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะตามกระบวนการและขั้นตอนที่เกิด

ทัศนคติต่อสัมมาอาชีพในกลุ่มสมรรถนะ

 10. ทำาความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร่วมกำาหนดสมรรถนะตามโปรแกรม 

การเรียนที่โรงเรียนเปิดและเข้ามาประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพให้กับนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง  

เพื่อออกใบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียน

อัตร�ค่�เครื่องมือประจำ�ตัวผู้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพ	ของนักเรียนส�ยอ�ชีพ	อ�ชีวศึกษ�

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ต�มหนังสือสำ�นักงบประม�ณ	ที่	นร	0712.1/10364	ลงวันที่	30	มีน�คม	2558

 1 เกษตรกรรม 1,600

 2 คหกรรม 1,200

 3 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 1,800

 4 พ�ณิชยกรรม 1,000

 5 ประมง 1,200

 6 ศิลปกรรม 1,000

 7 อุตส�หกรรม 2,000

 8 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว 1,200

 9 อุตส�หกรรมสิ่งทอ 1,200

	 	 	 อัตราค่าเครื่องมือประจำาตัว 
	 ลำาดับ	 ประเภทวิชา	
	 	 	 นักเรียนเฉพาะอาชีพ	(บาท/คน)



110 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ต�ร�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระหว่�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัด	สพฐ.	และ	สอศ.

โครงก�รเรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 111ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เกณฑ์การจบการศึกษา

 นกัเรยีนโครงการเรยีนรว่มหลกัสตูรอาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย จะตอ้งผา่นเกณฑ์

การจบการศึกษา ดังนี้

	 1.	 เกณฑ์ก�รจบระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

  1.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ 

การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด

  1.4  ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมนิ

ตามที่สถานศึกษากำาหนดผ่านการประเมินคุณธรรมอยู่ในระดับดี

  1.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำาหนด

	 2.		เกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

  2.1  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด

วิชาเลือกเสรี ตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

  2.2  ได้จำานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร

  2.3  ไดค้า่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ำากวา่ 2.00 และผา่นการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี

  2.4  เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 1.		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  1.1  กำาหนดนโยบายแนวดำาเนนิการในการเปดิสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



112 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

  1.2  จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในการกำาหนดแนวดำาเนินการในการเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.3  ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดำาเนินการเกี่ยวกับ 

การฝึกฝนอาชีพและฝีมือแรงงานที่อยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อรับการส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 

บุคลากร สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนที่เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.4  ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำาหนดเกณฑ์และมาตรฐานความ

พร้อมในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.5  ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน 

ในการจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมตามมาตรฐานที่กำาหนดในการเปิดสอนระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน

  1.7  นเิทศ กำากบั ตดิตาม และประเมนิผลการดำาเนนิการการจดัการเรยีนการสอนระดบั

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน

  1.8  นำาผลการดำาเนินการมาวิเคราะห์และวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินการ 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.9  สรุปและรายงานผลการดำาเนินการของสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2.		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

  2.1  ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำาเนินการจัด 

การเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 113ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

  2.2  รว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการกำาหนดและประเมนิ 

มาตรฐานความพร้อมในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.3  ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินมาตรฐาน

วชิาชพีผูเ้รยีนในการจบการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษา

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.4  สนบัสนนุทรพัยากรทางการศกึษาดา้นวชิาการ บคุลากร วสัด ุครภุณัฑ ์อาคารสถานที ่

และสิง่สำาคญัจำาเปน็ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพี

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.5  รว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการนเิทศ กำากบั ตดิตาม 

และประเมนิผลการดำาเนนิการการจดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูร

วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

  2.6  รว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการนำาผลการดำาเนนิการ 

การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

  2.7  รว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการสรปุและรายงานผล 

การดำาเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�

(Pre-Vocational	Education	:	Pre-Ved.)

1

2

หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
(กรณีจบ	ม.	3)

ลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�
เตรียมวิช�ชีพกับสถ�นศึกษ�

ของ	สอส.

เรียนวิช�ชีพ

ใบรับรองผลก�รศึกษ�
เพื่อสะสมหน่วยกิต

หลักสูตรอ�ชีวศึกษ�
(ปวช./ปวส.)

เรียนเต็มโครงสร้�ง
หลักสูตร

•	 โอนผลก�รเรียนรู้ต�ม	
แนวท�งก�รเทียนโอน	
ผลก�รเรียนรู้

•	 เรียนเฉพ�ะร�ยวิช�ที่ยัง	
ไม่ได้ศึกษ�	ประเภทวิช�

•	 สำ�เร็จก�รศึกษ�เร็วขึ้น

ม.	1

ม.	2

ม.	3

ม.	4

ม.	5

ม.	6



114 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 	 3.		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  3.1  ดำาเนินการตามนโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร

วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อม

  3.3  ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดที่ขอเปิดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  3.4  เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาขอความเห็นชอบเปิด ขยาย  

ยุบ เลิก การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และรายงานใหส้ำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

  3.5  สง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาในสงักดัทีเ่ปดิสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.6  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำ านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการฝกึอาชพีและฝมีอืแรงงาน และสถานประกอบการในเขตพืน้ที่

การศึกษา ให้การเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด 

เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.7  นิเทศ กำากับ ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

  3.8  วิเคราะห์ผลการดำาเนินการเพื่อนำาไปปรับปรุงและพัฒนา 

  3.9  สรุปและรายงานผลการดำาเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.	 สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่จัดก�รเรียน	

ก�รสอนระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	และหลักสูตรวิช�ชีพ	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  4.1  ศึกษา สำารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจำาเป็นในการเปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  4.2  ประสานงานกับสถานประกอบการในชุมชนและท้องถิ่น ในการนำาข้อมูลความ

ต้องการด้านแรงงานและอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการสอนในสาขาวิชาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  4.3  ประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในวางแผนการดำาเนินการ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 115ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

  4.4  กำาหนดนโยบายและแผนการดำาเนนิการในจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  

และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  4.5 จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล  

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  4.6 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความเห็นชอบการจัดการเรียน 

การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา และเสนอการจัดการเรียนการสอนตาม

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ตอ่คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่เหน็ชอบ 

ตามลำาดับขั้นตอนต่อไป

  4.7  ประสานงานและจดัทำาขอ้ตกลงความรว่มอื (MOU) กบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน 

คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

วิชาชีพในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  4.8  ประสานงานสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัชมุชนและสถานประกอบการในการฝกึ

ประสบการณ์ด้านทักษะฝีมือแรงงานและรองรับการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา 

  4.9  ส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมทรัพยากรทางการศึกษาด้านงบประมาณ วิชาการ 

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสิ่งสำาคัญจำาเป็นให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา 

  4.10  จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.11  นิเทศ กำากับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

  4.12  วิเคราะห์ผลการดำาเนินการเพื่อนำามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 

  4.13  สรุปและรายงานผลการดำาเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5.	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  5.1  จดัทำาขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) กบัสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  5.2  ใหค้วามรว่มมอืกบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในการเตรียมความพร้อมที่ขอเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



116 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

  5.3  ใหค้วามรว่มมอืกบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในการเตรียมประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5.4  สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร

สถานที่ในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขัน้พืน้ฐานทีจ่ดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษา

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5.5  ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการนเิทศ กำากบั ตดิตาม และประเมนิผลการดำาเนนิการการจดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5.6  ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการนำาผลการดำาเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร 

วิชาชีพในสถานศึกษามาวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ 

  5.7  ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการสรุปและรายงานผลการดำาเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6.		ชุมชนและท้องถิ่น	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

  6.1  บริการขอ้มูลใหก้ับสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในดา้นความตอ้งการดา้นอาชพี แรงงานในชมุชนเพือ่ประกอบการวางแผนการจดัการเรยีนการสอนระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา     

  6.2  บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ สถานประกอบการ และฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพให้กับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

 7.		สถ�นประกอบก�ร	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  7.1  ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ 

สถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  7.2  ร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

กำาหนดความต้องการด้านแรงงานและอาชีพรองรับผู้จบการศึกษา และเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัด

สาขาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา 



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 117ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

  7.3  ร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนิเทศ

กำากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

หลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

 8.		สถ�บันพัฒน�ฝีมือแรงง�นจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  8.1 รับสมัครงาน/รับแจ้งตำาแหน่งงานจากสถานประกอบการ

  8.2 ส่งคนงานให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือก บรรจุงาน

  8.3 ยื่นขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำางาน ต่างด้าว

  8.4 แนะแนวอาชีพ/ทดสอบความถนัดทางอาชีพในสถานประกอบการ

  8.5 ให้คำาปรึกษา แนะแนว ในการทำางานต่างประเทศ

  8.6 การอบรม ฝึกแรงงานให้กับประชาชนวัยทำางาน

  8.7 การฝึกอาชีพ

  8.8 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  8.9 การพัฒนาบุคลากรในการฝึกอาชีพ

  8.10 การแข่งขันฝีมือช่าง

  8.11 การฝึกอาชีพโครงการพิเศษต่างๆ

 9.		จัดห�ง�นจังหวัด	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  9.1  บริการจัดหางานภายในประเทศ

  9.2  รับสมัครงานและจัดหางานให้บุคคลทั่วไป

  9.3  จัดหางานให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำางานระหว่างปิดภาคเรียน  

(Part time)

  9.4  จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่างๆ

  9.5  ให้บริการแก่นายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการแรงงานทุกระดับ โดยแจ้ง

ตำาแหน่งงานที่ว่างทุกระดับ ที่สำานักงานจัดหางานจังหวัด

  9.6  จัดงานนัดพบแรงงาน 

  9.7  ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ

  9.8  ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น

  9.10  ให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการหางานทำา

  9.11  จัดหางานเคลื่อนที่

  9.12  บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำา

  9.13  เผยแพร่ข่าวสาร ตำาแหน่งงานว่างทั้งของรัฐและเอกชน



118 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

	 10.	 ครู	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  10.1  ครทูีป่รกึษาทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำา ชีแ้จง ทำาความเขา้ใจ ใหค้ำาปรกึษาในการตดัสนิใจ 

ให้สามารถเลือกเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

  10.2 ครูแนะแนวทำาหน้าที่แนะแนว ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำาปรึกษา จัดระบบ/นำาเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศในด้านวิชาการ ด้านอาชีพและการศึกษาต่อ การศึกษาดูงานสถานประกอบการ สถานที่

จดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรวชิาชพีในสถานศกึษา เพือ่ประกอบ

ในการตัดสินใจเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

  10.3 ครูแนะแนวจัดทำาหรือจัดหาแบบสำารวจ/แบบทดสอบความต้องการ ความสนใจ 

ความถนัด ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการตัดสินใจเลือกเรียนตามสาขาวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาของนักเรียน

  10.4  ครทูีป่รกึษาและครแูนะแนวรว่มกนัประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรยีนในการใหข้อ้มลู

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียน

  10.5  ครทูีป่รกึษาใหค้ำาปรกึษา ชว่ยเหลอืนกัเรยีนในการเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

(ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  10.6 ครูผู้สอนวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพ 

ในสถานศกึษา จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสตูร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา พัฒนาตนเอง 

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 11.		ผู้ปกครองนักเรียน	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  11.1  ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร

วิชาชีพในสถานศึกษา

  11.2  สำารวจความต้องการ ความสนใจ ร่วมตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาของนักเรียน

  11.3  ส่งเสริม สนับสนุนในการเตรียมการรับการประเมินสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

ของนักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา

  11.4  รว่มมอืในการวางแผนเมือ่นกัเรยีนจบการศกึษาในการตดัสนิใจศกึษาตอ่ ดา้นอาชพี

หรือการประกอบอาชีพ



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 119ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

	 12.		นักเรียน	มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  12.1  สำารวจความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเองเพื่อประกอบการ 

ตัดสินใจกำาหนดทางเลือกในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพของตนเอง   

  12.2  เลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่ตนเองต้องการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษา      

  12.3  เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาในสาขาวิชาชีพ 

ที่เลือก   

  12.4  พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ การฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์ และการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาต่อ
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123ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

โมดูล 7  การประยุกต์นำาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงคก์ารประยุกต์นำาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้

 1. เพื่อนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

กระบวนการของ 5 Steps

 2. เพื่อสร้างจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียน ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา

หลักการและเหตุผลที่เป็นสาระสำาคัญ

 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยี

มากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้ 

เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำาไปใช้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการดำาเนินการให้มีระบบ สื่อ สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้

บทบาทสถานศึกษา

 1. จัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

 2. เตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถานที่ รองรับการใช้เทคโนโลยีและ ICT

 3. จัดและอำานวยความสะดวกการใช้เทคโนโลยีกับนักเรียนที่ขาดแคลน

 4. จัดสถานที่สืบค้นแบบ Off Line และ On Line

บทบาทครู

 1. เลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการประยกุตใ์ชใ้นการจดัทำาหลกัสตูรและหนว่ยการเรยีนรู้

 2. ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดทำา

ใบความรู้ เอกสารมอบหมายการทำางาน การส่งงานในรูปแบบกลุ่มเมล หรือรูปแบบอื่น

 3. ใช้เทคโนโลยีในการประชุมเครือข่ายทางไกล ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

แก้ปัญหา และพัฒนางานของคณะครู



124 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 4. ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทำาเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผล จดัทำาคลงัขอ้สอบ จดัชดุขอ้สอบ 

จัดการสอบ และจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล แสดงผลตามระเบียบการวัดประเมินผล

 5. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและพฤติกรรมผู้เรียน

 6. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการนิเทศให้ความช่วยเหลือ และกำากับติดตามโรงเรียน

บทบาทนักเรียน

 1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นความรู้ นำาเสนอ สื่อสาร จัดเก็บ

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

 3. นักเรียนมีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม



ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 125ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ Module 1

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

ชื่อโรงเรียน.....................................................จังหวัด....................................สพม.	..............

Module	1	ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของถิ่นฐ�นในระดับท้องถิ่น

1.1 จัดทำาคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 1.  มีชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง รายการข้อมูล ที่ครอบคลุมท้องถิ่น
  2.  กระบวนการที่ได้มามีข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  

ตามกระบวนการสำารวจ
  3.  มีแหล่งข้อมูล การอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ 

1.2  จัดทำาคลังทะเบียนอาชีพ 1.  มีชื่อกลุ่มอาชีพ รายละเอียดลักษณะงาน และสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ

  2.  กระบวนการที่ได้มามีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่น

  3.  มีแหล่งข้อมูล การอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ 

1.3  จัดทำาโปรแกรมการเรียน 1.  มีชื่อโปรแกรมการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
 ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ  สถานประกอบการ และระบุสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพพร้อมบอก

สถาบันการศึกษาต่อ
  2. กระบวนการที่ได้มาเกิดจากความร่วมมือของสถานประกอบการ  

และสถาบันการศึกษาต่อ
  3. มีร่องรอยหลักฐานความร่วมมือ 

	 เป้าหมายการดำาเนินงาน	 ระดับคุณภาพ

บันทึกประกอบเพิ่มเติมแต่ละเป้าหมายการดำาเนินงาน

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

    ผูป้ระเมนิ………………………………………………

    สงักดั…………………………………………………..



126 ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ Module 2

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
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Module	2	ก�รจัดทำ�หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รระดับชั้น

2.1 จัดทำาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 1.  มีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นที่ข้ามสาระวิชา
 ระดับชั้น 2.  กระบวนการได้มา จากการวิเคราะห์ประเด็นคำาถามที่สนใจ  

เพื่อนำาไปสู่ประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยๆ
  3.  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลักฐานการจัดทำาแผนผังการวิเคราะห์ 

สาระการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ หรืออื่นๆ

2.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ 1.  มีการกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา หรือ
 ตัวชี้วัดรายวิชาและผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้รายวิชาที่สอดคล้องกับแต่ละหัวเรื่องย่อย
 ที่นำาไปบูรณาการ 2.  กระบวนการได้มา มีการวิเคราะห์เวลาและค่าน้ำาหนักคะแนน 

ประเภทตัวชี้วัดและระดับขั้นพฤติกรรมที่จะวัด ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา หรือผลการเรียนรู้รายวิชา

  3.  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลักฐานการจัดทำาแผนผังการวิเคราะห์ 
สาระการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ หรืออื่นๆ 

2.3  จัดทำาตารางการจัดการเรียนรู้ 1.  มีตารางการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการระดับชั้น มีคาบเวลา
การประชุม ครู และมีตารางเรียนหน่วยการเรียนรู้ปกติ

  2.  กระบวนการได้มา จากเวลารวมของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชา ของแต่ละวิชา และเป็นไปตามการออกแบบกระบวนการ 
5 Steps ที่ยืดหยุ่นได้ และเวลาของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชาที่ไม่บูรณาการให้จัดเป็นไปตามตารางเรียนรู้ปกติ

  3.  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลักฐานการจัดทำาแผนผังการวิเคราะห์ 
สาระการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ หรืออื่นๆ 
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เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ Module 3
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Module	3	ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร

3.1 ออกแบบใบกิจกรรมตามกระบวนการ  1.  มีใบกิจกรรมตามกระบวนการ 5 Steps

 5 Steps  (7 กระบวนการย่อย ยืดหยุ่นได้)

  2.  กระบวนการที่ได้มามีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคณะครู 

ในระดับชั้นที่เป็นไปตามกระบวนการของ 5 Steps

  3.  ข้อมูลอ้างอิงได้จากบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด  

ผลการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และเหตุการณ์ที่ใช้ออกแบบ 

3.2 จัดทำาใบความรู้ประกอบใบกิจกรรม 1.  มีใบความรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

5 Steps

  2.  กระบวนการได้มา จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเด็นที่ศึกษา 

(มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา หรือผลการเรียนรู้รายวิชา) 

ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้

  3. มีบรรณานุกรม แหล่งอ้างอิง ยืนยัน 
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Module	4	ก�รจัดกิจกรรมคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�วิช�ชีพ

4.1  ออกแบบใบกิจกรรมและใบความรู้ 1. มีใบกิจกรรมและใบความรู้ตามกระบวนการ Project-Based

 ตามกระบวนการ PBL  Learning (4 กระบวนการย่อย ยืดหยุ่นได้)

  2.  กระบวนการได้มา จากการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตาม

กระบวนการของ Project-Based Learning : PBL

  3.  ข้อมูลอ้างอิงได้จากบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดรายวิชา หรือผลการเรียนรู้รายวิชา แหล่งเรียนรู้ และ

เหตุการณ์ที่ใช้ออกแบบ ที่ระบุไว้ในกิจกรรมของแผนการเรียนรู้

4.2  แสดงผลงานตามสาขาความถนัด  1.  มีแผนการแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมตาม

 และความสนใจเฉพาะสาขา  Project-Based Learning : PBL

  2.  กระบวนการได้มา จากการออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติตาม

กระบวนการและขั้นตอนของ Project-Based Learning : PBL

  3.  มีการอ้างอิงจากกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ให้จัดทำาโครงร่าง 

Project-Based
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Module	5	ก�รวัดผลและประเมินผลต�มสภ�พจริง

5.1  จัดทำาเครื่องมือวัดผลคุณภาพสูง 1.  มีเครื่องมือวัดทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะ ค่านิยม และความรู้
ความสามรถ ที่สอดคล้องกับระดับขั้นพฤติกรรมของมาตรฐาน 
การเรียนรู้และและตัวชี้วัดรายวิชา

  2.  กระบวนการได้มา จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชา เพื่อกำาหนดสิ่งที่ต้องการวัด วิธีการและเกณฑ์การประเมิน
ให้ครบทุกตัว

  3.  มีการอ้างอิงหลักฐานตารางการวิเคราะห์ และแผนการใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชา วัดให้ตรงตามระดับขั้นพฤติกรรม 
ให้ครบทุกตัว

5.2 จัดทำาเครื่องมือ การประเมินผล 1.  มีเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และแปลผลความสอดคล้อง 
 และแปลผลที่สมดุลเชิงคุณภาพ   สัมพันธ์กันของพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลด้าน Cognitive  

Domain, Psychomotor Domain และ Affective Domain
  2.  กระบวนการได้มา จากการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลและ 

แปลผลเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
รายบุคคล ด้าน Cognitive Domain, Psychomotor Domain  
และ Affective Domain

  3.  มีการอ้างอิงจากแบบเก็บคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
รายบุคคลที่แสดงความสอดคล้อง สัมพันธ์กัน ระหว่างด้าน  
Cognitive Domain, Psychomotor Domain และ Affective 
Domain
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Module	6	ก�รพัฒน�สมรรถนะต�มส�ข�วิช�ชีพ	และจัดทำ�	Career	Path

6.1  พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 1.  มีบันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
 ในรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชา  และสถาบันการศึกษาต่อ เปิดโปรแกรมการเรียน รับนักเรียน
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ  เข้าเรียนและเข้าทำางาน
  2.  กระบวนการได้มา โดยการจัดทำาคู่มือและตารางฝึกประสบการณ์ 

กับสถานประกอบการณ์ และมีการกำาหนดรายวิชาเพิ่มเติมและ
วิชาการงานอาชีพพร้อมสาระสำาคัญจากสถาบันที่ศึกษาต่อ

  3.  มีคู่มือความร่วมมือ ตารางฝึกประสบการณ์ที่ และโปรแกรมการเรียน
ระบุสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ เป็นหลักฐานอ้างอิง

6.2  ประเมินบุคลิกภาพเข้าโปรแกรม 1.  มีเครื่องมือใช้ประเมินบุคลิกภาพของนักเรียนเข้าโปรแกรม
 การเรียนตามสาขาวิชาชีพ  ตามสาขาวิชาชีพ
  2. กระบวนการได้มา มีการประสานความร่วมมือใช้เครื่องมือกับหน่วยงาน 

และมีการเก็บและสะท้อนข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนโดยครูผู้สอน
หน่วยบูรณาการตามกระบวนการ 5 Steps (กรมการจัดหางาน, 
เอสดูโซน,สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย,สำานักวิชาการมาตรฐาน
การศึกษา, มหาวิทยาลัย, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด)

  3.  มีเอกสารที่ใช้แสดงถึงความร่วมมือ

6.3  ประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 1. มีบันทึกความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 นักเรียนรายบุคคล  เพื่อ ประเมินออกใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
  2. มีกระบวนการได้มา จากการจัดทำาเกณฑ์การเทียบโอน  

โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และ
สถาบันการศึกษาต่อ

  3.  มีเอกสารความร่วมมือ เป็นหลักฐานอ้างอิง

6.4 เทียบโอนประสบการณ์ และ 1. มีเกณฑ์การเทียบโอนจากสถานประกอบการไปสถานศึกษา และ
 เทียบโอนหน่วยกิตรับ  เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาตามสาขาวิชาชีพไปสถานศึกษาต่อ
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. กระบวนการได้มา มีการประสานความร่วมมือใช้เครื่องมือประเมิน

สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  3.  เอกสารที่ใช้แสดงถึงความร่วมมือ และเอกสารเทียบเคียงรายวิชา

ตามสาขาวิชาชีพของสถาบันการศึกษาต่อกับสถานศึกษา  
เป็นหลักฐานอ้างอิง

	 เป้าหมายการดำาเนินงาน	 ระดับคุณภาพ

บันทึกประกอบเพิ่มเติมแต่ละเป้าหมายการดำาเนินงาน

    ผู้ประเมิน………………………….........…

    สังกัด………………………………………..
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เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ Module 7
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ชื่อโรงเรียน.....................................................จังหวัด....................................สพม.	..............

Module		7	ก�รประยุกต์นำ�เทคโนโลยีม�ใช้กับกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้

7.1  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำาไปใช้ 1.  มีสื่อประเภทเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

 จัดกระบวนการเรียนรู้  และสื่อ

  2. กระบวนการได้มา จากการจัดซื้อ หรือพัฒนาขึ้นเอง ตลอดจน 

การสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยี

  3.  มีทะเบียนสื่อเทคโนโลยีและเอกสารความร่วมมือการใช้และ 

สร้างเครือข่าย เป็นหลักฐานอ้างอิง

7.2  ปลูกฝังจริยธรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี 1. มีระเบียบหรือคู่มือการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา

  2. กระบวนการได้มา โดยนำากฎหมายมาสร้างข้อตกลงแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกัน และข้อตกลงการใช้ระเบียบเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 

ในโรงเรียนและห้องเรียน

  3.  เอกสารอ้างอิง หรือร่องรอยการอนุมัติ ให้ใช้ระเบีนบหรือคู่มือและ

ร่องรอยหลักฐานการประกาศใช้อย่างทั่วถึง เป็นเอกสานอ้างอิง

	 เป้าหมายการดำาเนินงาน	 ระดับคุณภาพ

บันทึกประกอบเพิ่มเติมแต่ละเป้าหมายการดำาเนินงาน

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

    ผูป้ระเมนิ………………………………………………

    สงักดั…………………………………………………..
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