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1 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ตอนที่ 1 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน 

ในกำรประเมินสมรรถผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการปฏิรูประบบการวัดและประเมิน
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่ากับระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดรับกับ  
การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาข้อสอบให้มีรูปแบบ  
ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งได้แก่ ข้อสอบ PISA และข้อสอบ TIMSS 
นอกจากนี้  ยังมีการประยุกต์น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพผู้ เรียน ซึ่งได้แก่  
การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ การจัดท าระบบคลังข้อสอบแบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีประเทศต่าง ๆ 
เริ่มให้ความสนใจกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน (Competency) ซึ่งเป็นความสามารถของผู้ เรียนที่
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ น ามาผสมผสานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น การประเมินสมรรถนะผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับนักวัด
และประเมินทางการศึกษาที่ต้องท าการตรวจสอบคุณลักษณะหลายด้านของผู้เรียนในการประ เมินคุณภาพ
ผู้เรียนในครั้งเดียว ประกอบกับคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาและส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา ได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายส าคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชนไทย  
และน าใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Competency base Curriculum) 
ตามที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 10 ประการ ได้แก่ 1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2) คณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน 3) กระบวนการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5) ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 7) ทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 8) การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล 9) การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และการมี ภาวะผู้น า 
และ 10) การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีจิตส านึกสากล ในขณะเดียวกัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในระดับสถานศึกษา สามารถสร้างเครื่องมือ 
ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ได้แก่ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (Objective) การจัดการเรียนรู้ (Learning) และการวัดและ 
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ประเมินผล (Evaluation) เข้าด้วยกัน ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น เพ่ือเป็น
การให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ และการวัดประเมินผล
อิงสมรรถนะของศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
1.2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  

อิงสมรรถนะผู้เรียนได้ 
1.2.3 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนและสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
1.2.4 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนสามารถน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใช้ สรุปผลการประเมิน

และน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
1.3 เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
ศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนทุกคนที่เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การอบรมและได้รับวุฒิบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เชิงคุณภำพ 
ศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ เรียน  

การออกแบบการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลอิงสมรรถนะผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง 

 
1.4 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 

ผู้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนทั้งสิ้น 244 คน ประกอบด้วย 

1.4.1 ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งสิ้น 204 คน 

1.4.2 วิทยากรหลักและทีมวิทยากรพี่เลี้ยง จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
1.4.3 บุคลากร จากส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จ านวน 10 คน 
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1.5 กรอบเนื้อหำและกิจกรรมของหลักสูตร 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมฟังบรรยายจากวิทยากรหลัก สลับกับฝึกปฏิบัติใบกิจกรรม โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยง
คอยแนะน า ให้ความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดของกรอบเนื้อหา กิจกรรมและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อหน่วย เนื้อหำส ำคัญ กิจกรรม ระยะเวลำ 
1 ความส าคัญของ

สมรรถนะและ 
การประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 ความส าคัญของสมรรถนะผู้เรียน 

 แนวทางการพัฒนาและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 ตรวจสอบมโนทัศน ์

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

1.30 ชั่วโมง 

2 สมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียน 

 สมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (5 ด้าน) 

 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา (10 ด้าน) 

 ความเชื่อมโยงระหว่าง 
กรอบสมรรถนะที่จ าเปน็ผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (5 ด้าน) พุทธศักราช 2551 กับ 
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา (10 ด้าน) 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

3.00 ชั่วโมง 

3 การออกแบบ 
การเรียนรู ้
อิงสมรรถนะผู้เรียน 

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 
การสอนอิงสมรรถนะผู้เรียน 

 ลักษณะการสอนแบบอิงสมรรถนะ
ผู้เรียน 

 แนวทางการออกแบบการสอน 
อิงสมรรถนะผู้เรียน 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

5.30 ชั่วโมง 
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ที่ ชื่อหน่วย เนื้อหำส ำคัญ กิจกรรม ระยะเวลำ 
4 การออกแบบ 

การประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ 
การประเมินสมรรถนะ 

 องค์ประกอบส าคัญในการออกแบบ
สมรรถนะ 
 วิธีการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ 
 ช่วงระยะเวลา 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

3.00 ชั่วโมง 

5 การสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเครื่องมอืวัด
และประเมินสมรรถนะ 

 การสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

6.30 ชั่วโมง 

6 การสร้างเกณฑ ์
การประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

 การสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

 การน าเกณฑ์ประเมนิสมรรถนะ
ผู้เรียนไปใช ้

 การสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

4.30 ชั่วโมง 

7 การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 ความตรง/ความเที่ยงตรง (Validity) 

 ความเที่ยง/ความเชื่อมั่น 
(Reliability) 

 ความยากงา่ย (Difficulty) 

 อ านาจจ าแนก (Discrimination power) 

 บรรยาย 

 ปฏิบัติกิจกรรม 
(ใบกิจกรรม) 

2.00 ชั่วโมง 
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1.6 ตำรำงกำรประชุม 
วันแรก 
8.30 – 9.00 น. พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการ กพฐ. หรือผู้แทน 
9.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความส าคัญของสมรรถนะและการประเมิน

สมรรถนะ โดย วิทยากรหลัก 
10.00 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1.เพ่ือนฉันส าคัญทุกคน (งานเดี่ยว) 

โดย ทีมวิทยากร 
11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 2 เรื่อง สมรรถนะผู้เรียน โดย วิทยากรหลัก 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2.1 สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(งานเดี่ยว) กิจกรรมที่ 2.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (งานกลุ่ม)  
และกิจกรรมที่ 2.3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ตามหลักสูตรฯ กับสมรรถนะหลักของผู้เรียนของคณะกรรมการอิสระ 
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (งานกลุ่ม) โดย ทีมวิทยากร 

15.00 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ หนว่ยที ่3 เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ โดย วิทยากรหลัก 
16.30 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (งานกลุ่ม) 
โดย ทีมวิทยากร 

19.00 – 21.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3.2 และกิจกรรมที่ 3.3 การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้อิงสมรรถนะ (งานกลุ่ม) โดย ทีมวิทยากร 

วันที่สอง 
8.30 – 9.30 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 4 เรื่อง การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

โดย วิทยากรหลัก 
9.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรม 4.การออกแบบการประเมินสมรรถนะ (งานเดี่ยว)  

โดย ทีมวิทยากร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ  

โดย วิทยากรหลัก 
14.30 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรม 5.1 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

(งานเดี่ยว) โดย ทีมวิทยากร 
19.00 – 21.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมที ่5.2 การสร้างเครื่องมือ (งานเดี่ยว) โดย ทีมวิทยากร 
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วันที่สำม 
8.30 – 9.30 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

โดย วิทยากรหลัก 
9.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมที่ 6.1 การสร้างความตระหนักในการเขียนเกณฑ์ 

การประเมินสมรรถนะ (งานเดี่ยว) กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน (งานเดี่ยว) กิจกรรมที่ 6.3 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนน  
(งานเดี่ยว) และกิจกรรมที่ 6.4 การวิพากษ์เกณฑ์การประเมิน (งานกลุ่ม)  
โดย ทีมวิทยากร 

13.00 – 14.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ กิจกรรมที่ 6.5 การสรุปและตัดสินผลการประเมินสมรรถนะ  
(งานกลุ่ม) โดย ทีมวิทยากร 

14.00 – 15.00 น. บรรยายพิเศษ หน่วยที่ 7 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน 
สมรรถนะผู้เรียน โดย วิทยากรหลัก 

15.00 – 16.30 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีปิด 
 
1.7 งบประมำณ 

เงินงบประมาณปี 2562 จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก 
การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
1.8 สื่อ/อุปกรณ์ 

1.8.1 ใบงาน 
1.8.2 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
1.9 กำรวัดและประเมินผล 

1.9.1 สังเกตพฤติกรรม 
1.9.2 ทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 

1.10 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์ 02 288 5783
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ตอนที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในกำรพัฒนำของหลักสูตร (Model of Training) 

 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรอบรมแบบเชิงลึก (Intensive Training) ให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนระดับการศึ กษาขั้นพ้ืนพ้ืนฐาน 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละสมรรถนะ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะจากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และได้ฝึกสร้างเครื่องมือในลักษณะของการฝึกปฏิบัติตามภาระงานที่รับผิดชอบ (On the Job 
Training) โดยมีทีมวิทยากรคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาและปรับแก้เครื่องมือ (Coaching) ตลอดจนมีการ 
ฝึกวิพากษ์และปรับแก้เครื่องมือวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับการประเมินสมรรถนะพ้ืนฐาน 
อีกด้วย โดยมีรายละเอียดของแต่ละแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง (On the job Training) 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job Training) เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ โดยตรงจาก 
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการอยู่ในชีวิตประจ าวัน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถคอยดูแลและฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จะไม่เน้น 
การเรียนทฤษฎีมากนัก แต่มุ่งเน้นไปทางฝึกปฏิบัติมากกว่า ท าให้การฝึกอบรมแบบนี้สามารถสร้างความรู้ 
ความเข้าใจได้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานโดยตรง เพราะเห็นผลในระยะสั้น ค่อนข้างชัดเจน ต้นทุนต่ า 
แต่ก็ไม่ควรที่จะให้มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เกิดการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ  
ไม่ทั่วถึง อาจก่อ Cost of quality สูงขึ้น และ productivity ต่ าลงได ้

ขั้นตอนกำรฝึกอบรมแบบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง 
การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สถาบัน JSI Research and Training (2008)  

ได้ก าหนดขั้นตอนในการฝึกอบรมไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. กำรเตรียมก่อนฝึกอบรม (Conduct an orientation) ในขั้นตอนเป็นการก าหนดภาพรวมของ

การฝึกอบรมแบบสั้น ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สื่อและอุปกรณ์
ส าหรับการฝึกอบรม และภาพความส าเร็จของการฝึกอบรม สิ่งที่ต้องใต้ ในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ฝึกอบรม และ 
การฝึกอบรมจะต้องมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรม 

2. กำรสำธิตกำรท ำงำนหรือให้ควำมรู้แก่ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม Traine demonstrates  
the task while the trainees observes) การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีความสาคัญมากในกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบนี้ หลั งจากที่มี
การสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าแล้ว ผู้ฝึกอบรมจะต้องสรุปสาระส าคัญต่าง ๆ ให้กับผู้เข้ารับ 
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การฝึกอบรม และกระตุ้นให้มีการซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฝึกอบรมจะต้อง
เชื่อมโยงผลการท างานที่ผ่านมากับงานท่ีจะต้องท าต่อไปในอนาคต 

3. ผู้รับกำรฝึกอบรมปฏิบัติงำนภำยใต้ค ำชี้แนะของผู้ฝึกอบรม (Trainee performs the task 
as the trainer coaches) ในระหว่างที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ฝึกอบรมจะท าหน้าที่
ผู้ช่วยตามความจ าเป็น เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องสรุปงานที่ท า 
เพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ในระหว่างขั้นตอนนี้  ผู้ฝึกอบรมจะต้องสร้าง 
และธ ารงไว้ซึ่งบรรยากาศของความเท่าเทียมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
ต าแหน่งงานหรือเกียรติศักดิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ฝึกอบรมจะต้องไม่ท าตัวมีต าแหน่งสูงกว่าผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

4. กำรสังเกตกำรปฏิบัติงำนและให้ข้อมูลป้อนกลับ (observes and provide feedback) 
หลังจากท่ีผู้ฝึกอบรมสาธิตและข้ีแนะการท างานแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมอบหมายให้ท างานโดยไม่มีใคร
ช่วยเหลือ ผู้ฝึกอบรมท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมจะต้องท าตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ฝึกอบรมจะไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับใด ๆ จนกว่าการท างานนั้น  
จะสิ้นสุดลง ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานมีแนวโน้มจะเกิดอันตรายขึ้นภายหลัง ก่อนการให้
ข้อมูลป้อนกลับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองก่อน และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจะต้องท าด้วยความสุภาพ จ าเพาะเจาะจง ให้สารสนเทศเชิงบรรยายมากกว่าการประเมินหรือตัดสิน 

5. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้ฝึกอบรมซักถำมกันอย่ำงละเอียด (Trainer and trainee debrief) 
ในขั้นตอนนี้ ผู้ฝึกอบรมสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจะต้องท าให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอน และสามารถเชื่อมโยงงานที่ท ามาก่อนกับงานที่จะท า  
ในอนาคต ขั้นสุดท้ายของขั้นตอนนี้ ผู้ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ 
การท างานในขั้นต่อไป ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องอ่ืน ๆ และ/หรือการก าหนดเวลาในการท างาน ค าถามต่าง ๆ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสงสัยจะน ามารวมในการอภิปราย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานจริงในระยะต่อไป 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จึงเป็นแนวคิดที่มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ
รูปแบบการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน เนื่องจากครูผู้สอน
จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนอยู่  
โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะผู้เรียนของผู้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนด (Objective) การจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะผู้ เรียน (Learning) และ การประเมินสมรรถนะผู้ เรียนของครูผู้สอน 
(Evaluation) จนถึงการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง สามารถสรุปผลการประเมิน
และน าไปใช้วางแผนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนต่อไป โดยมีทีมวิทยากรกลุ่มที่มีความรู้  ความสามารถ และ  
ความเชี่ยวชาญในด้านการวัดและประเมินผล คอยชี้แนะแก่ครูผู้สอนตลอดการฝึกอบรม 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรชี้แนะเพื่อช่วยเหลือครู (Coaching) 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนถือเป็นกลไกที่ง่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการที่
จะพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้ส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งมิติของ 
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน มีตั้งแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1 มิติหลากหลายในกระบวนการพัฒนาครู 
 

มิติของการช่วยเหลือครูในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใน 4 มิติ  คือ การนิ เทศ 
(supervision) การเป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring) การอบรม (training) และการชี้แนะ (coaching) ที่ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาควรใช้บทบาทเหล่านี้ ในจังหวะที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 

กำรนิเทศ (Supervision) เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ ในกระบวนการวิธีการต่าง ๆ  
ในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

กำรเป็นพี่ เลี้ยง (Mentoring) เป็นวิธีการที่ ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและการด าเนินชีวิ ต พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้
ร่วมกัน 

กำรอบรม (Training) เป็นวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการ
ในการด าเนินการเฉพาะ ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 
  

ทั่วไป 

เฉพำะ 

กำรนิเทศ 

Supervision 

กำรเป็นพี่เลี้ยง
Mentoring 

กำรอบรม 

Training 

กำรช้ีแนะ 

Coaching 

เน้นมำตรฐำน เน้นตำมศักยภำพ

ฐำน 

เน้นความรู้ความเข้าใจ เน้นการน าไปใช้ 
จ ำนวนมำกหรือกลุ่มใหญ ่ กลุ่มย่อย หรือ รำยบุคคล 

ที่มา: เฉลิมชัย พันธ์เลิศ. 2547 
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กำรชี้แนะ (Coaching) เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของคุณครู โดยเน้นไปที่ 

การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้ครูสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่ และ/หรือ
ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 

2.2.1 หลักกำรส ำคัญของกำรชี้แนะ 
การชี้แนะ (Coaching) เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคล โดยเน้นไปที่ 

การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานหรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่ และ/หรือได้รับ  
การอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ มีหลักการดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (trust and rapport) การชี้แนะ เป็นเรื่องของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูรายบุคคลหรือกลุ่มครู ความเชื่อถือและความไว้วางใจของครูที่มีต่อผู้ชี้แนะ  
มีส่วนส าคัญท่ีท าให้การด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

2) การเสริมพลังอ านาจ (empowerment) การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ค้นพบพลัง
หรือวิธีการท างานของตนเอง เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืน และครูสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ 
เป้าหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง สามารถก ากับ
ตนเอง (self-directed) ได้ ระยะแรกครูยังไม่สามารถท าด้วยตนเองได้ เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด 
และกระบวนการท างาน ผู้ชี้แนะจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งครูได้พบว่า สามารถท าได้ 
ด้วยตนเอง เป็นการช่วยค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวครูออกมา แล้วผู้ชี้แนะก็คืนพลังนั้นให้แก่ครูไป ครูได้ใช้พลังนั้น
ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 

3) การท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic approach) การด าเนินการชี้แนะอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ครูได้จัดระบบการคิดการท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดี
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง ในระยะแรกครูอาจไม่คุ้นเคยกับวิธีกา ร
เหล่านี้มากนัก ท าให้ผู้ชี้แนะจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่จะช่วยให้ครูได้เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4) การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (ongoing development) การชี้แนะเ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ให้เกิดผลตามเป้าหมาย  
การด าเนินการชี้แนะจึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องยาวนาน 

5) การชี้แนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (focusing) ในโลกของการพัฒนาบุคลากรครู 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้นั้น มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด ดังนั้น นักวิชาการ 
พ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับคุณครูว่า เป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร แล้วร่วมกันวางแผน 
วางเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อไปสู่จุดหมายนั้น 

6) การชี้แนะในบริบทโรงเรียน (onsite coaching) การปฏิบัติการชี้แนะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
ให้ครูสามารถน าความรู้ ทักษะการสอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้และ 
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ทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภาพการท างานจริง การด าเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นกับการท างานในบริบทของ
โรงเรียน การด าเนินการชี้แนะเป็นการท างานเชิงลึก เข้มข้น เป็นการช่วยให้ครูเคลื่อนความรู้ความเข้าใจ 
ในการสอนแบบผิวเผิน (surface approach) ไปสู่การท าความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น (deep approach) 
(Moon, 2004: 84) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือท างาน การชี้แนะจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องเข้าไป
ท างานร่วมกับครูในโรงเรียน 

7) การชี้แนะที่น าไปใช้ได้จริง (Work on real content) การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระ 
ที่เป็นรูปธรรม (being Concrete) มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครูสามารถ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8) การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (after action review an reflection) การสะท้อน
ผลการท างาน (reflection) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูได้คิดทบทวนการท างานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อนผลการท างานนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ 

2.2.2 ขั้นตอนหรือกระบวนกำรชี้แนะ 
กระบวนการชี้แนะ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (coaching is a 

process of helping people to help themselves) มีนักการศึกษาน าเสนอกระบวนการชี้แนะที่หลากหลาย 
เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะ ได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (cognitive Coaching) การชี้แนะการสอน 
(instructional Coaching) เพ่ือนชี้แนะ (peer Coaching) ตามกระบวนการชี้แนะโดยทั่วไป มีขั้นตอนของ
กระบวนการ ดังนี้ 

1) ขั้นก่อนการชี้แนะ (pre-coaching) 
ก่อนด าเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะร่วมกัน 

เนื่องจากการด าเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นการท างานเชิงลึก  
(deep approach) ดังนั้น ประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็กๆ แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แจ่มแจ้ง  
ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง 

2) ขั้นการชี้แนะ (Coaching) ในขั้นของการชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอน ย่อย 3 ขั้น คือ 
2.1) การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการท างาน และ  

ผลที่เกิดขึ้นจากการท างานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ในระดับ 
ที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่าง ๆ กันไปตามสถานการณ์ ได้แก่ การให้ครูบอกเล่า 
อธิบายวิธีการท างาน และผลที่เกิดขึ้น การพิจารณาร่องรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน 
ของนักเรียน และการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2.2) การให้คุณครูประเมินการท างานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมา
ของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนท าเสร็จ
เมื่อสักครู่ มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นส าคัญขั้นหนึ่ง ที่พบว่าครูไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเอง  
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สอนหรือกระท าลงไป แต่การที่จัดให้มีโอกาสได้นึกย้อนและสะท้อนผลการท างาน ช่วยให้ครูได้ทบทวนและ
ไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดข้ึนบ้าง 

2.3) ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการท างานและฟังครู
อธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัย
ปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าคุณครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถาม  
ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ เมื่อพบว่าคุณครูมี 
ความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการหรือมีปัญหา ก็จ าเป็นต้องแก้ไขปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และเมื่อพบว่าคุณครูเข้าใจหลักการสอน แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบ
การเรียนการสอนก็จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมความรู้แบ่งปันประสบการณ์ 

3) ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (post-Coaching) เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้คุณครูได้สรุปผล 
การชี้แนะ เพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะ
ร่วมกันอีกครั้ง ว่าความรู้ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึง 
การตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ แนะน า
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น 

2.2.3 เครื่องมือส ำหรับกำรชี้แนะ 
เครื่องมือส าคัญของการชี้แนะ คือ รูปแบบการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณครูเกิดการเรียนรู้ 

รูปแบบการใช้ภาษาของผู้ชี้แนะเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างให้คุณครูน าไปใช้ในการชี้แนะตนเองได้ในภายหลัง 
การใช้ภาษาในการชี้แนะ มีคุณภาพและระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ชี้แนะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ ในสถานการณ์ที่ครูประสบปัญหาในการสอน ผู้ชี้แนะจ านวนมากมักมีแนวโน้มบอกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือให้แนวทางแก่ครูเป็นหลัก แทนที่จะช่วยให้ครูได้คิดและหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งผู้ชี้แนะ
ต้องตัดสินใจเลือก โดยการถามตัวเอง จ านวน 3 ค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1) เราควรบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่ 
2) เราควรร่วมมือกับคุณครูในการแก้ปัญหา ด้วยการให้ข้อมูลบางอย่าง และหาทางแก้ปัญหา

ร่วมกันหรือไม่ 
3) เราควรให้คุณครูได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ 
การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ไปเลย กับการปล่อยให้ครูพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองก็มีข้อดี

ข้อเสียต่างกันไป ดังนี้ (Costa and Garmston, 2002) 
การใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการใช้ภาษาในการชี้แนะมี 2 มิติ คือ มิติของการผลักดัน (push) และ

มิติของการฉุดดึง (pull) มีการใช้ระดับของการผลักดันอย่างสุดขั้ว คือ การบอกความรู้ (telling) ไปจนถึงระดับ
การฉุดดึงสูงสุด คือ การรับฟัง (listening) ทั้งนี้ วิธีการเหล่านี้เป็นการช่วยให้คุณครูได้พัฒนาการจัดการเรียน 
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การสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น แต่หากมีจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละวิธีแตกต่างกันไป ผู้ชี้แนะจึงควรเลือกใช้ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

จากแนวคิดทั้งสองแนวที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพศึกษานิ เทศก์และครูผู้สอน
ในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ได้ประยุกต์มาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดอบรมให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โดยน าหลักการเกี่ยวกับการเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของครูผู้สอน มาผสมผสานกับหลักการในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญ 

 





 

15 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ตอนที่ 3 
กิจกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอน 

ในกำรสร้ำงเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ เรียน   
เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ (Objective) ซึ่งได้แก่ สมรรถนะผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้
อิงสมรรถนะ และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งได้แก่ การประเมินอิงสมรรถนะ ดังนั้น กิจกรรมในการ
พัฒนาศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน จ าแนกออกเป็น 7 หน่วย 
การเรียนรู้ (26 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้ 

หน่วยที่ 1 ความส าคัญของสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (1.30 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 2 สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (3 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 3 การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน (5.30 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 4 การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน (3 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 5 การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน (6.30 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 6 การสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน (4.30 ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 7 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน (2 ชั่วโมง) 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในการด าเนินงานของแต่ละหน่วย ดังต่อไปนี้
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หน่วยที่ 1 
ควำมส ำคัญของสมรรถนะ และกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

กิจกรรม เนื้อหำ 
รูปแบบ 

กำรอบรม 
เวลำ 
(นำที) 

ส่ือ 
/องค์ประกอบ 

การบรรยาย 
ใหค้วามรู้ 

ลักษณะและ
ความส าคัญของ
สมรรถนะผู้เรียน 

- การบรรยาย 20 - Power Point 
- ใบความรู้ 

การปฏิบัติ 
ใบกิจกรรมที่ 1  
“เพ่ือนฉันส าคัญ 
ทุกคน” 

ลักษณะของสมรรถนะ
ผู้เรียน 

- การปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 1 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การสรุปองค์ความรู้ 

30 - ใบกิจกรรมที่ 1 

การชมคลิปวีดีโอ 
“เป็ดน้อยยอดนักสู้” 

ความส าคัญของ
สมรรถนะผู้เรียน 

- การชมคลิปวิดีโอ 
- การอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
- การสรุปองค์ความรู้ 

20 -คลิปวิดีโอ  
“เป็ดน้อย 
ยอดนักสู้” 

การบรรยายให้
ความรู้ 

การประเมินสมรรถนะ - การบรรยาย 20 - Power Point 
- ใบความรู้ 
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หน่วยที่ 1 
ควำมส ำคัญของสมรรถนะ และกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. สำระส ำคัญ 
สมรรถนะผู้เรียน เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว 

และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน จนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานส าเร็จบรรล ุ
ตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะมีสมรรถนะในแต่ละด้านไม่เท่าเทียมกัน 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของแต่ละคนจะไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของแต่ละคน ถ้าผู้เรียน 
มีสมรรถนะเป็นอย่างดีก็จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมา 
ดังนั้น การประเมินสมรรถนะผู้เรียนจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อนให้ครูผู้สอนได้รับทราบถึงสมรรถนะต่าง ๆ 
ของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยการประเมินสมรรถนะนั้น
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสมรรถนะผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอีกด้วย ประกอบกับสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้น การประเมินสมรรถนะต้องใช้รูปแบบวิธีการ 
ที่หลากหลาย และน าข้อมูลที่ไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาของสมรรถนะแต่ละด้านต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของสมรรถนะผู้เรียน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความส าคัญของสมรรถนะของผู้เรียน 
2.3 เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเห็นความส าคัญของการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

3. เวลำ 
1 ชั่วโมง 30 นาที 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม (วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรอบรม) 
4.1 การฟังบรรยาย (40 นาที) 

4.1.1 วิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและความส าคัญของสมรรถนะผู้เรียน โดยผู้ 
เข้ารับการอบรมศึกษาใบความรู้และเอกสารประกอบการบรรยาย (20 นาที) 

4.1.2 วิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียน โดยผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาใบความรู้และเอกสารประกอบการบรรยาย (20 นาที) 

4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ (50 นาที) 
4.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมท าใบกิจกรรมที่ 1 “เพ่ือนฉันส าคัญทุกคน” แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม 
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4.2.2 วิทยากรหลักเปิดคลิปวิดีโอ “เป็ดน้อยยอดนักสู้” แล้วผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับพฤติกรรมของเป็ดน้อยยอดนักสู้ ในมิติของคุณลักษะย่อย ๆ ภายใต้สมรรถนะ 
4.2.3 วิทยากรหลักและผู้เข้ารับการร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ “ลักษณะและความส าคัญของสมรรถนะ” 

5. กิจกรรม 
5.1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและความส าคัญของสมรรถนะผู้เรียน 
5.2 การปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 1 “เพ่ือนฉันส าคัญทุกคน” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.3 การชมคลิปวีดีโอ “เป็ดน้อยยอดนักสู้” และสรุปองค์ความรู้ 
5.4 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

6. ส่ือ 
6.1 Power Point 

- ความส าคัญของสมรรถนะผู้เรียน 
- การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

6.2  คลิปวิดีโอ “เป็ดน้อยยอดนักสู้” 
6.3 ใบความรู้ 
6.4 ใบกิจกรรมที่ 1 เพื่อนฉันส าคัญทุกคน 
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7. วิธีกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมินผลกิจกรรม 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู้เรียน 

ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบาย
ลักษณะของสมรรถนะได้ 
และสามารถยกตัวอย่าง
องค์ประกอบย่อยของ
สมรรถนะต่าง ๆ ได้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
อธิบายลักษณะของ
สมรรถนะได้ 

ผู้เข้าอบรมไม่สามารถ
อธิบายลักษณะของ
สมรรถนะได้ 

การสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความส าคัญของ
สมรรถนะของผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของสมรรถนะ 
และสามารถยกตัวอย่าง
ของการใช้สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ
สมรรถนะของผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่สามารถสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ
สมรรถนะของผู้เรียน 

ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
บอกถึงความส าคัญของการ
ประเมินสมรรถนะ และ
สามารถอธิบายถึงรูปแบบ
การประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนได ้

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถบอกถึง
ความส าคัญของการ
ประเมินสมรรถนะได้ 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่
สามารถบอกถึง
ความส าคัญของการ
ประเมินสมรรถนะได้ 
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ใบควำมรู้ที่ 1 
ควำมส ำคัญของสมรรถนะ และกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. ควำมหมำยของสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะ

เป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (David C. McClelland, 1970) ซึ่งจากนิยามความหมายของสมรรถนะข้างต้น เดวิด ซี 
แมคเคลวแลนด์ (1970) ได้แบ่งกลุ่มของคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
คุณลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ไม่ยาก ซึ่งได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะต่าง ๆ 
(Skills) และกลุ่มที่สอง คุณลักษณะที่มองเห็นได้ยากและยากในการพัฒนา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) 
คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาททางสังคม (Social Role)  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังแผนภาพภูเขาน้ าแข็ง (Ice Mountain) ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น สมรรถนะผู้เรียน จึงหมายถึง คุณลักษณะของผู้ เรียนที่ประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ
กระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
จนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นการจัด 

การเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้   
โดยมาตรฐานและตัวชี้วัดจะมีลักษณะของพฤติกรรม แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้านความรู้  
(Knowledge: K) ด้านทักษะกระบวนการ (Process Skill: P) และด้านคุณลักษณะ (Attribute: A) ซึ่งเมื่อ
ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแล้ว ก็ไม่มีการพัฒนาต่อยอด
ไปถึงสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งถ้าคุณครูผู้สอนได้ก าหนดภารกิจหรือชิ้นงาน (Task) ทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิ
โดยให้นักเรียนใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ 
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ตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือ สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น “สมรรถนะ” ในที่สุด ซึ่งน าเสนอรูปการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น เมื่อผู้เรียนเรียนรู้เสร็จสิ้นตามหลักสูตร นักเรียนก็จะมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดวัดของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีลักษณะแยกส่วนกันระหว่างความรู้ (Knowledge) 
ทักษะกระบวนการ (Process Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) และเมื่อผู้ เรียนต้องไปปฏิบัติ งาน 
ในสถานการณ์หรือภารกิจงานใหม่ ๆ ที่นักเรียนไม่เคยเจอมาก่อน ถ้าผู้เรียนไม่บูรณาการความรู้ ความสามารถ
ทั้งสามด้านเข้าด้วยกันในการปฏิบัติงาน ใช้แต่เพียงความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ผู้เรียนไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

เกิดคุณภำพตำม 

มำตรฐำน/

ตัวชี้วัด 

สถำนกำรณ์

/ภำรกิจ/

ชี้นงำน 

K 

P 

A 

ประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะ ประยุกต์ใช้ 

ประยุกต์ใช้ 

กำรจัด 

กำรเรียนรู ้

พัฒนำ 

พัฒนำ 

พัฒนำ 

ส ำเร็จ

ตำม 
เป้ำหมำย 

เกิดคุณภำพตำม 

สมรรถนะ 

คุณภำพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในหลักสูตร 

แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพของผู้เรียนทีต้่องต่อยอด 

ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี ้
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ตัวอย่ำงของสมรรถนะ (สมรรถนะกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

K 

P 

สถำนกำรณ์/

ภำรกิจ/ชิ้นงำน 

“รู้วิธีกำรทุกอย่ำง...แต่ท ำไม่เป็น” 

สถำนกำรณ์/

ภำรกิจ/ชิ้นงำน 

“ท ำไปแบบ...ไม่รู้ว่ำถูกรึเปล่ำ” 

A 

สถำนกำรณ์/

ภำรกิจ/ชิ้นงำน 

“ท ำไม่ได้...แต่ใจเรำพร้อม” 

 

 

ศรีกันยาเคยท างานที่บริษัทโฆษณา เธอและกลุ่มเพ่ือน ๆ 4 – 5 คน ไปเดินห้างสรรพสินค้า 

เพ่ือซื้อของ พบว่า มีร้านขึ้นป้าย “ลดสูงสุด70%” จึงชวนกันเข้าไปเลือกซื้อ ศรีกันยาเตือนสติเพ่ือนว่า

ความหมายของป้ายอาจมีสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นที่ลดราคา 70% การใช้ป้ายตัวหนังสือตัวโตสีแดง เป็นการจูงใจ

ให้คนเข้าไปเลือกซ้ือ เมื่อมีลูกค้าจ านวนมาก อาจท าให้เราลืมตรวจสอบราคาลดของสินค้าแต่ละชิ้น 

สรุป ศรีกันยา มีสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และช่วยให้เพ่ือนที่ไปด้วยกันมีหลัก

ในการเลือกซ้ือสินค้า 
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3. กำรพัฒนำและประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

การพัฒนาและประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูผู้สอนจะเชื่อมโยงองค์ประกอบส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ 3 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ (Objective) การจัดการเรียนรู้ (Learning) 
และการวัดและประเมินผล (Evaluation) ให้มีความสอดคล้องกัน โดยการก าหนดสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาองค์ประกอบส าคัญ  
ของสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) 
แล้วจึงท าการก าหนดภารกิจหรือชิ้นงานให้นักเรียนปฏิบัติงาน โดยให้ผู้เรียนได้ใช้คุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู้มาปฏิบัติงาน น าไปสู่การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ดังนั้น การประเมินสมรรถนะผู้เรียนจึงถือเป็น 
สิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อนให้ครูผู้สอนได้รับทราบถึงสมรรถนะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาให้ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยการประเมินสมรรถนะนั้นจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของสมรรถนะผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอีกด้วย 
ประกอบกับสมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย ดังนั้น การประเมินสมรรถนะต้องใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และน าข้อมูลที่ไปเทียบกับ
เกณฑ์การพิจารณาของสมรรถนะแต่ละด้านต่อไป 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
เพ่ือนฉันส ำคัญทุกคน 

ข้อมูลของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขที.่...................................................... 

ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์สถานการณ์ก าหนดให้ แล้วตอบข้อค าถาม 
สถานการณ์ เด็กชายปัญญา เด็กชายทักษะ และเด็กชายพลังใจ ซึ่งเป็นเพ่ือนรักกัน ได้ชักชวนกันมา

เที่ยวดูนกกระยางในกลางป่าท้ายหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างตัวหมู่บ้านประมาณ 20 กิโลเมตร ในขณะที่ก าลังเดินดูนก
ในป่า ทั้งสามคนได้ประสบอุบัติเหตุ ดังนี้ 

เด็กชายปัญญา ล้มแล้วขาหัก เดินได้ไม่ถนัด 
เด็กชายทักษะ โดนหนามจากต้นไม้เกี่ยวที่เปลือกตา มองทางไม่ถนัด 
เด็กชายพลังใจ กินใบไม้ที่ไม่รู้จัก ท าให้ความจ าเสื่อม แต่สามารถแบกเสบียงอาหารได้ 
ทั้งสามคน จึงวางแผนในการเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน ดังภาพ 

 
 
ค ำสั่ง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ถ้าขาดเด็กชายปัญญา การเดินทางกลับหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
2. ถ้าขาดเด็กชายทักษะ การเดินทางกลับหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร 
.................................................................................................................................................... .......................... 
3. ถ้าขาดเด็กชายพลังใจ การเดินทางกลับหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร 
......................................................................................................................................................... ..................... 
4. ถ้าทั้งสามคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน การเดินทางกลับหมู่บ้านจะเป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................

(งำนเดี่ยว) 
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หน่วยที่ 2 
สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

กิจกรรม เนื้อหำ รูปแบบกำรอบรม เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สื่อประกอบ 

รับฟังการ
บรรยาย 

- แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู้เรียน 

- สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- สมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ของคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 

- บรรยาย 1 - PPT 
- ใบความรู้ที่ 2 

ปฏิบัติกิจกรรม - การเชื่อมโยงสมรรถนะ
ผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
กับคณะกรรมการอิสระ 
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 

- ปฏิบัติใบกิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2 - ใบกิจกรรมที่ 2.1 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 
- ใบกิจกรรมที่ 2.3 
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หน่วยที่ 2 
สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. สำระส ำคัญ 
สมรรถนะถือเป็นคุณลักษณะส าคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

ผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีหน่วยงานที่ก าหนดสมรรถะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ประกอบด้วย  
5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2) คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ก าหนดกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 10 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2) คณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ าวัน 3) การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  4) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 7) ทักษะการคิดขั้นสูง 
และนวัตกรรม 8) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 9) การท างานแบบร่วมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
และ 10) พลเมืองตื่นรู้ที่มสี านึกสากล 

เมื่อเราพิจารณาความสอดคล้องของสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทั้งสอง
หน่วยงาน จะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มสมรรถนะมีความสอดคล้องกันในบางสมรรถนะ แต่ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
ที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาสามารถน าสมรรถนะของทั้งสองหน่วยงานมาสังเคราะห์รวมกัน 
แล้วก าหนดเป็นสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาเองก็ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียน 
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยงสมรรถนะของผู้เรียนที่ก าหนดขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถก าหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะผู้เรียนได้ 

3. ระยะเวลำ 
3 ชั่วโมง (10.30 น. -14.30 น.) 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 รับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
4.2 ศึกษาใบความรู้ 
4.3 ปฏิบัติกิจกรรม 
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5. กิจกรรม 
5.1 วิทยากรหลักบรรยายเกี่ยวกับ “แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยมี

เนื้อหาในการบรรยายดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
5.1.2 ประเภทของสมรรถนะ 
5.1.3 การก าหนดสมรรถนะ 
5.1.4 สมรรถนะของผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษา 
5.2 ผู้เข้ารับการอบรมท าใบกิจกรรมที่ 2.1 สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งใบกิจกรรม

ให้แก่วิทยากรพี่เลี้ยง 
5.3 วิทยากรหลักบรรยายเรื่อง “การเชื่อมโยงสมรรถนะส าคัญของผู้ เรี ยนตามหลักสูตรฯ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ กับสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษา” 

5.4 ผู้เข้ารับการอบรมท าใบกิจกรรมที่ 2.2 การเชื่อมโยงสมรรถนะของผู้เรียน และส่งใบกิจกรรมให้แก่
วิทยากรพี่เลี้ยง 

5.5 ผู้เข้ารับการอบรมท าใบกิจกรรมที่ 2.3 การเชื่อมโยงพฤติกรรมบ่งชี้ระหว่างสมรรถนะของผู้เรียน  
และส่งใบกิจกรรมให้แก่วิทยากรพี่เลี้ยง 

6. ส่ือ 
6.1 ใบควำมรู้ ใบความรู้ที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะผู้เรียน 
6.2 ใบกิจกรรม 

- ใบกิจกรรมที่ 2.1 สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 การเชื่อมโยงสมรรถนะของผู้เรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 2.3 การเชื่อมโยงพฤติกรรมบ่งชี้ระหว่างสมรรถนะของผู้เรียน 

6.3 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (PowerPoint) 
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7. วิธีกำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินผลกิจกรรม 
ผลการประเมินระดับพอใช้ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถอธิบายลักษณะ
สมรรถนะผู้เรียนได้และ
สามารถยกตัวอย่าง
สมรรถนะอย่างง่ายได้ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถอธิบายลักษณะ
สมรรถนะผู้เรียนได้ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่สามารถอธิบาย
ลักษณะสมรรถนะ
ผู้เรียน 

สามารถเชื่อมโยง
สมรรถนะของผู้เรียนที่
ก าหนดขึ้นจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเชื่อมโยง
สมรรถนะของผู้เรียน 
ที่ก าหนดขึ้นจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  
ไดอ้ย่างชัดเจน 
ในทุกสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเชื่อมโยง
สมรรถนะของผู้เรียนที่
ก าหนดขึ้นจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได ้แต่ยังไม่
ชัดเจนในบางสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไมส่ามารถเชื่อมโยง
สมรรถนะของผู้เรียนที่
ก าหนดขึ้นจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

ก าหนดตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้ของ
สมรรถนะผู้เรียน 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถก าหนดตัวชี้วัด
และพฤติกรรมบ่งชี้ของ
สมรรถนะผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถก าหนดตัวชี้วัด
และพฤติกรรมบ่งชี้ของ
สมรรถนะผู้เรียนได้แต่ยัง
ไม่ค่อยถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไมส่ามารถก าหนด
ตัวชี้วัดและพฤติกรรม
บ่งชี้ของสมรรถนะ
ผู้เรียนได ้
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ใบควำมรู้ที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะถือเป็นคุณลักษณะส าคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และออกแบบการวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. นิยำมควำมหมำยของสมรรถนะผู้เรียน 
สมรรถนะผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ 

เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผ่านการเรียนรู้  ฝึกฝนและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน จนสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

2. องค์ประกอบของสมรรถนะ 
องค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (ส านักทดสอบ 

ทางการศึกษา, 2554) 
2.1 ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 

เช่น ทักษะของหมอฟันในการอุดฟัน โดยไม่ท าให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท 
2.2 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้

ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น 
2.3 ภาพลักษณ์ภายในบุคคล  (Self-Image/Self-concept) หมายถึง  ทัศนคติ  ค่านิยมและ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น Self-confidence คนที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้

2.4 คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น เป็นคนที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

2.5 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง แรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่สิ่งที่เป็น
เป้าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และ
พยายามท างานส าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงการท างานของตนเองตลอดเวลา 
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ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถน าเสนอได้ด้วยรูปภาพ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะ 
สมรรถนะมีลักษณะเหมือนกลุ่มของพฤติกรรมที่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  มีความเป็นนามธรรม  

โดยพฤติกรรมที่มาเชื่อมโยงกันนั้นเป็นทั้งพฤติกรรมด้านความรู้ พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ และ
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะ ดังนั้น การที่ครูผู้สอนจะท าการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
จ าแนกพฤติกรรมเหล่านี้ออกจากกันเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ที่เรียกว่า “ตัวชี้วัด” ซึ่งตัวชี้วัดที่จ าแนกมาจาก 
ตัวสมรรถนะยังไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม จึงจ าเป็นต้องก าหนด 
“พฤติกรรมบ่งชี้” ในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งพฤติกรรมบ่งชี้จะเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ของผู้เรียนที่สามารถสังเกตจาก
ตัวผู้เรียนในระหว่างที่การปฏิบัติกิจกรรม/สถานการณ์/ภารกิจที่ผู้สอนก าหนดให้ ซึ่งสามารถน าเสนอ
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ ได้ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  

สมรรถนะ 

ตัวช้ีวัด 
ที่ 1 

ตัวช้ีวัด
ที่ 2 

พฤติกรรมบ่งช้ีที่ 1 

พฤติกรรมบ่งช้ีที่ 2 

พฤติกรรมบ่งช้ีที่ 3 



 

37 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
ตัวอย่างของสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
ความสามารถในการคิด 1. คิดพ้ืนฐาน 1. จ าแนกข้ อมู ล  จั ดหมวดหมู่  จั ดล าดั บ 

ความส าคัญของข้อมูล และเปรียบเทียบ
ข้อมูลในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่พบเห็น
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

3. ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิด
รวบยอดของข้อมูล ต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบท
ที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

2. คิดข้ันสูง 1. คิดสังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่ การสร้างองค์
ความรู้  หรือสารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับตนเอง และสั งคมได้ 
อย่างเหมาะสม 

2. คิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้ ใหม่ หรือสารสนเทศ ประกอบ 
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ สังคม 
ได้อย่างเหมาะสม 

3. คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจ เกี่ ยวกับตนเอง  และสั งคมได้ 
อย่างเหมาะสม 

4. ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะสามารถจ าแนกได้เป็น 5 ประเภทคือ 
4.1 สมรรถนะส่ วนบุ คคล  (Personal Competencies) หมายถึ ง  สมรรถนะที่ แต่ ล ะคน  

เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของจา พนม นักแสดง
ชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้
ยากท่ีจะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

4.2 สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างาน 
ในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิด
ค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 
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4.3 สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ

องค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น หรือ บริษัท ที โอ เอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

4.4 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรือต้อง
ท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร  
การวางแผน การบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4.5 สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี 
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการต ารวจ
เหมือนกันแต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะ 
ทางปราบปราม เป็นต้น 

5. สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในประเทศไทย 
สมรรถนะผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย  ได้ผู้ก าหนดไว้ 2 หน่วยงาน คือ 

สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการอิสระ  
เพ่ือปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดยในแต่ละกลุ่มสมรรถนะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
ดังนี้ 

สมรรถนะท่ี 1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  

ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

สมรรถนะท่ี 2 ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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สมรรถนะท่ี 3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บนพื้นฐาน

ของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ 
ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะท่ี 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้  

ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สมรรถนะท่ี 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

 
  



 

40 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
ตัวอย่ำงสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งช้ี 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

5 สมรรถนะ โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 
สมรรถนะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 1.1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิด 
ความรู้สึก และทัศนะ 
ของตนเอง ด้วยการพูดและ 
การเขียน 

1. พูดถ่ายทอดความรู้  
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง 
หรือดูตามที่ก าหนดได้ 

2. พูดถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะของ 
ตนเอง จากสารที่อ่าน ฟังหรือ
ดู ตาม ที่ก าหนดได้ 

3. เขียนถ่ายทอดความรู้  
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง
หรือดูตามที่ก าหนดได้ 

4. เขียนถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะของ 
ตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดูจากที่ก าหนดได้ 

1.2 พูดเจรจาต่อรอง 1. พูดเจรจาโน้มน้าวได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
เพ่ือขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแย้งต่าง ๆ 

2. พูดเจรจาต่อรองได้อย่าง 
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่าง ๆ 

1.3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร 

1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 

2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 
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1.4 เลือกใช้วิธีการสื่อสาร เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด 2.1 คิดพ้ืนฐาน 1. จ าแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ 
จัดล าดับความส าคัญของ
ข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูล 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์  
ของข้อมูลที่พบเห็นในบริบท 
ที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

3. ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ 
และความคิดรวบยอด 
ของข้อมูลต่าง ๆ ที่พบเห็น 
ในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว 

2.2 คิดข้ันสูง 1. คิดสังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่ 
การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

2. คิดอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือ น าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ หรือ
สารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ 
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเอง และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 3.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 

โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนในการแก้ปัญหา 
ด าเนินการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบและสรุปผล 

1. วิเคราะห์ปัญหา 
1.1 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
1.2 ระบุปัญหาที่เกิดข้ึน  

กับบุคคลใกล้ตัว 
1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา 
1.4 จัดระบบข้อมูล 

1.4.1 การจ าแนก 
1.4.2 การจัดล าดับ 
1.4.3 เชื่อมโยง 

1.5 ก าหนดทางเลือก 
1.6 การตัดสินใจเลือกวิธีการ 

2. การวางแผนในการแก้ปัญหา 
3. การด าเนินการในแก้ปัญหา 

3.1 การปฏิบัติตามแผน 
3.2 การตรวจสอบ ทบทวนแผน 
3.3 การบันทึกผลการปฏิบัติ 

4. สรุปผลและรายงาน 
3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปญัหา ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 

4.1 น ากระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

น าความรู้ ทักษะ และ 
กระบวนการที่หลากหลาย  
มาสร้างชิ้นงาน/สิ่งของ/เครื่องใช้ 
และสามารถน ามาแก้ปัญหา  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
ได้อย่างเหมาะสม 

4.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร 

2. เชื่อมโยงความรู้ 
3. มีวิธีการในการศึกษา ความรู้

เพ่ิมเติม เพ่ือขยาย
ประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ตามความสนใจ 
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4.3 ท างานและอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมอย่างมีความสุข 
1. ท างานด้วยตนเองได้ส าเร็จ 
2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ

แสดงความคิดเห็นและยอมรับ 
ความคิดเห็นผู้อื่น 

3. เห็นคุณค่าของการมีชีวิต และ
ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสุข 

4.4 จัดการกับปัญหาและ 
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

รับรู้สาเหตุและจัดการ แก้ปัญหา/
ความขัดแย้งได้  
ประสบความส าเร็จ 

4.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และ
สภาพแวดล้อม 

1. ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์
ปัจจุบันของสังคม 

2. เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

4.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

1. รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิด
ทางเพศ อุบัติเหตุ สารเสพติด 
และความรุนแรง 

2. จัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียดได้ด้วยวธิีการที่เหมาะสม 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการสือ่สาร
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

3. เลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานและน าเสนอผลงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

4. การเลือกและใช้ เทคโนโลยี ใน
การแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 
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5.2 มีทักษะกระบวนการ 

ทางเทคโนโลยี 
1. ก าหนดปัญหา หรือ 

ความต้องการ 
2. รวบรวมข้อมูล 
3. ออกแบบและปฏิบัติการ 
4. ประเมินผล 

 

5.2 สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูป
กำรศึกษำ (กอปศ.) 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ก าหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
(Student Care Competencies) ซึ่งเป็นสมรรถนะส าคัญ ที่จ าเป็นต่อการท างาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทั้งนี้ ต้องการให้สมรรถนะเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 4 มิติ คือ คนไทยสามารถสูง 
(Smart Thais) คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) คนไทยฉลาดรู้ (Literacy Thais) และคนไทยใส่ใจสังคม 
(Active Thai Citizen) โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 10 สมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะที่ 1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร (Thai Language for Communication) คือ 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัว ผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้ความรู้ทางหลักภาษา และ
การใช้ภาษา ร่วมกับประสบการณ์ของตน ตามช่วงวัย ผ่านการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองและแก้ปัญหา อย่างมีสติ 
เท่าทัน และสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ และการท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคมไทย
รวมทั้งการใช้ภาษาไทยผ่านการฟัง ดู พูด อ่านและเขียนในการเข้าถึงองค์ความรู้ ของสังคมไทย ภาคภูมิ ผูกพัน 
และสืบสานสิ่งที่ดีงาม อีกท้ังสะท้อนความเป็นไทยออกมาในผลงานต่างๆ ที่ตนผลิต 

สมรรถนะที่ 2 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน (Mathematics in Everyday Life) คือ 
การบูรณาการเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์กับอีกหลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง 
มีความหมาย เป็นการน าความรู้ไปเชื่อมกับปัญหา สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนพบ ท าให้ผู้เรียน
มองเห็นสะพานเชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์กับโลกที่เป็นจริง เป็นการประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
หรือใช้ในการท างานที่เหมาะสมตามวัย 

สมรรถนะที่ 3 กำรสืบสวนทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) คือ ความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการแสวงหาความรู้หรือค าถาม 
ที่ต้องการ อาจมีการใช้และสร้างแบบจ าลอง เพ่ือความเข้าใจเรื่องราวในธรรมชาติ มีการใช้เหตุผลเพ่ือสนับสนุน 
หรือคัดค้านสู่การตัดสินใจได้ค าตอบ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน ด้วยการเป็นผู้สนใจ
ใฝ่รู้ มีเหตุผล รวมทั้งมีจินตนาการ 
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สมรรถนะที่  4  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำร  (English for Communication)  คือ 

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการรับสาร และการส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร 
สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการใช้
ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมไทย ไปยังสังคม
โลกได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นใจ 

สมรรถนะที่ 5 ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) 
คือ ความสามารถที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างความสมดุล และพอดีในการใช้ชีวิต มีการรู้จักตนเอง ทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่อง
และน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของชีวิต กิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีสติสัมปชัญญะ บริหารจัดการ และด าเนิน
ชีวิตสู่เป้าหมาย มีการน้อมน าหลักศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด ารงชีวิต มีการปรับตัวและ 
ฟ้ืนคืนสภาพอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับปัญหา และความเปลี่ยนแปลง สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยง จากภัยต่าง ๆ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเกื้อกูล ช่วยเหลือเพ่ือน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือความสุขในการอยู่ร่วมกัน 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่  มีการพัฒน ตนเองให้มีชีวิตอย่างสมดุลทุกด้าน  
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสุนทรียะ มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต นับถือตนเอง 
พ่ึงพาตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีสุ ขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงามของธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด ส่งต่อ ทะนุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมให้ด ารง 
สืบทอดต่อไปได ้

สมร ร ถน ะที่  6  ทั กษ ะอ ำ ชี พ แ ล ะก ำ ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ กอบก ำ ร  (Career Skills and 
Entrepreneurship) คือ ความสามารถของบุคคลที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อม ส าหรับการท างาน 
การประกอบอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลสังคม โดยบุคคลต้องรู้จักความถนัด และความสนใจ 
ของตนเอง และน าไปสู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง การพัฒนาทักษะในการท างาน การท างานด้วย
การพ่ึงพาตนเอง ยึดหลักการบริหารจัดการ และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน เป็นการประกอบการที่เน้นนวัตกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง  
มีจรรยาบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม 

สมรรถนะที่ 7 ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-order Thinking Skills and 
Innovation) คือ ทักษะการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การหาแบบแผน การจัดระบบโครงสร้าง  
การสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็นทักษะย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
(เป็นกระบวนการคิดท่ีมุ่งไปที่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เหตุผล และหลักฐานของเรื่องท่ีพิจารณาว่า
มีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีประเด็นอะไรที่เป็นจุดอ่อน สามารถโต้แย้งได้โดยมีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งผลการ
วิพากษ์ และประเมินข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลส าคัญที่น าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น ความเหมาะสม
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่ 
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การตัดสินใจ อย่างมีวิจารณญาณ) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปที่ความเข้าใจเหตุและผล
ของปัญหา การแก้ปัญหาให้ได้ผลจะต้องหาต้นเหตุของปัญหานั้น และขจัดที่เหตุ  ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ 
ที่เหมาะสม เมื่อได้วิธีการที่น่าจะดีที่สุดแล้ว ก็ต้องวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
และลงมือท าตามแผนนั้น เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ปรับปรุง จนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ) และ
ทักษะกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (เป็นกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยจินตนาการ และทักษะพ้ืนฐาน ด้านการคิดคล่อง 
คิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ดีกว่า 
มีประโยชน์ มีคุณค่า มากกว่าเดิม การคิดริเริ่ม อาจเป็นการปรับ หรือประยุกต์ของเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่ 
หรืออาจเป็นการต่อยอดจากของเดิม หรือเป็นการริเริ่ม สิ่งใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ 

สมรรถนะที่ 8 กำรรู้เท่ำทันสื่อ สำรสนเทศและดิจิทัล (Media, Information and Digital 
Literacy) คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ สร้าง และใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ  
การเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม 
โดยเฉพาะสื่อ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างซับซ้อน กลายเป็นสื่อหลอมรวม (Convergence) สามารถจ าแนกสมรรถนะ 
ของผู้ เรียน ตามช่องทางและลักษณะของสื่อได้ 3 ประการคือ กำรรู้ เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) 
(ความสามารถในการอ่านสื่อให้ออก มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ วิเคราะห์สื่อ ตีความเนื้อหาของสื่อ ประเมินคุณค่า
และเข้าใจผลกระทบของสื่อ และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้) กำรรู้เท่ำทันสำรสนเทศ (Information 
Literacy) (ความสามารถในการประเมิน เลือกใช้ และสื่อสารข้อมูลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต) และกำรรู้เท่ำทันดิจิทัล (Digital Literacy) 
(ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสารสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล ประมวลผล และ
สร้างสรรค์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ) 

สมรรถนะที่ 9 กำรท ำงำนแบบรวมพลัง เป็นทีม และกำรมีภำวะผู้น ำ (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) คือ การร่วมกันท างานตามบทบาทเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
อีกทั้งส่งเสริม บ่มเพาะความสัมพันธ์ทางบวก โดยผู้เกี่ยวข้องตระหนักในการสนับสนุน แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิด พร้อมสนับสนุน เกื้อกูลกันทุกด้าน นอกจากนี้  ต้องใส่ใจในการประสานความคิด 
ประนีประนอม เสนอทางเลือก และแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวก 
กับสมาชิก โดยต้องมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแก้ปัญหาและใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
เพ่ือชี้แนะแนวทางให้ไปสู่เป้าหมาย และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง และน าจุดเด่นของแต่ละคน
มาใช้ปฏิบัติงาน ในฐานะสมาชิกกลุ่มที่ดี เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 

สมรรถนะที่ 10 กำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีและส ำนึกสำกล (Active Citizen and Global Mindedness) 
คือ พลเมืองที่ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ศรัทธา และเชื่อเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถเชิงการเมืองที่เอ้ือให้สามารถอยู่ร่วมกันและปกครองกันเอง 
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในบทบาท และหน้าที่ สิทธิ และ 
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เสรีภาพ ความเท่าเทียม และเป็นธรรม มีความเป็นเหตุเป็นผล มีส านึกการเป็นเจ้าของประเทศ ร่วมกัน
ปรึกษาหารือ เพ่ือแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา/ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือพัฒนาสร้างสรรค์สังคมโดยรวม
ร่วมกันในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและโลก เห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง  
ที่ส่งผลถึงกันและกันทั้งหมด 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ 
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

(กอปศ.) ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย และพฤติกรรมบ่งชี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
(Thai Language for 
Communication) 

1.1 รับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจลึกซ้ึงในผู้พูด
และสาระท่ีรับฟัง ทั้งที่เป็นข้อความ 
ค าพูด ท่าทาง สัญลักษณ์และกราฟิก
ต่าง ๆ เข้าใจมุมมองที่แตกต่างกัน 
ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟัง รวมทั้งตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และเลือกน าความรู้ 
ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ของตนและส่วนรวม 

 
 
 
 

1. ฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจในสิ่งที่
รับฟัง ได้แก่ ข้อความ ค าพูด 
ท่าทาง สัญลักษณ์และกราฟิก 

2. เข้าใจมุมมองที่แตกต่างกัน 
ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีฟัง 

4. เลือกน าความรู้ที่ได้จากการฟัง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตน
และส่วนรวม 

1.2 พูดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ในสถานการณ์ 
ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์  
โดยค านึงถึงลักษณะและความต้องการ
ของผู้ฟัง สามารถพูดได้กระชับ ถูกต้อง 
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ใช้สื่อและภาษา
ท่าทางประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งตรวจสอบ 
ความเข้าใจของผู้ฟัง และประเมิน 
เพ่ือปรับปรุงการพูดของตน 

 
 
 

1. พูดในสถานการณท์ี่หลากหลาย
อย่างสร้างสรรค์ 

2. ใช้สื่อและภาษาท่าทางประกอบ
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

3. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง 
และประเมินเพ่ือปรับปรุงการพูด
ของตน 



 

49 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสาร  
(Thai Language for 
Communication) 

1.3 อ่านสาระในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ โดยมี
วัตถุประสงค์การอ่านที่ชัดเจน อ่านได้
อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ตรงประเดน็ โดยใช้
ประสบการณ์ ความรู้ และกลวธิีการอ่าน
ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ แปลความ 
ตีความ และประเมินสาระได้อย่างรู้เท่าทัน
ในเจตนาของผู้เขียน และน าความคิด
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใชป้ระโยชน ์
ในชีวิตของตนและสว่นรวม 

1. เข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ แปลความ ตีความ 
และประเมินสาระที่อ่านได้อย่าง
รู้เท่าทัน ในเจตนาของผูเ้ขียน 

3. น าความคิด ความรู้ที่ได้จาก 
การอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ของตนและส่วนรวม 

1.4 เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการ
สื่อสารข้อมูล ความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใชก้ลวิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสม สามารถเขียน 
สื่อความหมายได้ตรงตามเจตนา เข้าใจ 
ได้ง่าย และถูกต้องตามอักขรวิธ ี 
ใช้กระบวนการเขียน ผลิตงานในทาง
สร้างสรรค ์อย่างรบัผิดชอบและเคารพ 
ในสิทธิของผู้อื่น 

1. เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชดัเจน
ในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในรปูแบบ 
ที่หลากหลาย โดยใช้กลวิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสม 

2. เขียนสื่อความหมายได้ตรงตาม
เจตนา เข้าใจได้ง่าย และถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

3. ใช้กระบวนการเขียน ผลิตงาน
ในทางสรา้งสรรค์อย่างรับผิดชอบ
และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

 
1.5 ใช้ภาษาไทยในการศึกษาเรียนรู้  

สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย  
มีความภาคภูมิ ผูกพันในความเป็นไทย 
สามารถกลั่นกรองและสืบสานสิ่งดีงาม 
ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และพัฒนาให้มี
คุณค่าต่อไป 

1. ใช้ภาษาไทยในการศึกษาเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน 
ทางสังคม วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาของไทย 

2. มคีวามภาคภูมิ ผูกพันในความ
เป็นไทย 

3. สืบสานสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษ 
ได้สร้างไว้ และพัฒนาให้มีคุณค่า
ต่อไป 
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1.6 พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง

ตามอักขรวิธี โดยเลือกใช้ค าศัพท์ 
ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาและกลวิธีต่าง ๆ 
ร่วมกับประสบการณ์ชีวิตในการน าเสนอ 
และผลิตผลงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ 

1. พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ ความรู้เกี่ยวกับ 
หลักภาษาและกลวิธีต่าง ๆ
ร่วมกับประสบการณ์ชีวิตในการ
น าเสนอ และผลิตผลงานต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2. อ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ ความรู้เกี่ยวกับ 
หลักภาษาและกลวิธีต่าง ๆ
ร่วมกับประสบการณ์ชีวิตในการ
น าเสนอ และผลิตผลงานต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

3. เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ ความรู้เกี่ยวกับ 
หลักภาษาและกลวิธีต่าง ๆ
ร่วมกับประสบการณ์ชีวิตในการ
น าเสนอ และผลิตผลงานต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2. คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics in 
Everyday Life) 

2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ความรู้
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เพื่อท า
ความเข้าใจปัญหา ระบุประเด็นปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  
โดยหากลวิธีที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา และด าเนินการจนได้ค าตอบ
ที่สมเหตุสมผล 

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์  
โดยประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ 
ทางคณิตศาสตร์ 

- ระบุประเด็นปัญหา 

- วิเคราะห์ปัญหา 

- วางแผนแก้ปัญหาโดยหากลวิธี
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 

- ด าเนินการจนได้ค าตอบ 
ที่สมเหตุสมผล 
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2. คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics in 
Everyday Life) 

2.2 หาข้อสรุป หรือข้อความคาดการณ์ 
ของสถานการณ์ปัญหา และระบุถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือยืนยันหรือ
คัดค้านข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์
นั้น ๆ อย่างสมเหตุสมผล และใช้เหตุผล
แบบอุปนัย (Inductive Reasoning) 
ในการสร้างแบบรูปและข้อคาดเดา หรือ
ใช้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive 
Reasoning) ในการตรวจสอบข้อสรุป
และสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ 

1. หาข้อสรุป หรือข้อความ
คาดการณ์ของสถานการณ์ปัญหา 

2. ระบุถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
เพ่ือยืนยันหรือคัดค้านข้อสรุป
หรือข้อความคาดการณ์นั้น ๆ
อย่างสมเหตุสมผล 

3. ใช้เหตุผลแบบอุปนัย 
(Inductive Reasoning) ในการ
สร้างแบบรูปและข้อคาดเดา 
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัย 
(Deductive Reasoning)  
ในการตรวจสอบข้อสรุปและ
สร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ 

 
 

2.3 ออกแบบ อธิบาย และน าเสนอข้อมูล 
ที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน 
เพ่ือแสดงความเข้าใจหรือความคิด 
ที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ของตนเอง โดยใช้
การพูดและเขียน วัตถุรูปธรรม รูปภาพ 
กราฟ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และ
ตัวแทน รวมทั้งบอกความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาในชีวิตประจ าวันกับภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา
และสถานการณ์ 

1. ออกแบบ อธิบาย และน าเสนอ
ข้อมูลที่สื่อความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน เพื่อแสดงความ
เข้าใจหรือความคิดที่เก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ของตนเอง 

2. ใช้การพูดและเขียน วัตถุ
รูปธรรม รูปภาพ กราฟ 
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และ
ตัวแทน 

2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ในชีวิตประจ าวันกับภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
สถานการณ์ 
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2. คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics in 
Everyday Life) 

2.4 เชื่อมโยงความรู้หรือปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมากับความรู้ 
ปัญหา หรือสถานการณ์อ่ืนที่ตนเองพบ 
ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร์ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปสู่ 
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่
ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 

เชื่อมโยงความรู้หรือปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ โดยการ 

- เชื่อมโยงภายในวิชา
คณิตศาสตร์ 

- เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

- เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน 

2.5 ใช้ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
ในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และขยายความคิดที่มีอยู่เดิม เพ่ือสร้าง
แนวคิดใหม่ ปรับปรุงหรือพัฒนา 
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์
อ่ืน ๆ โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นฐาน 

1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โดยใช้ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออ 

2. สร้างแนวคิดใหม่ ปรับปรุงหรือ
พัฒนาองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่น ๆ 
โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นฐาน 

3. การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
(Scientific Inquiry 
and Scientific Mind) 

3.1 สามารถเขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล 
จากเหตุต้นทางถึงผลปลายทาง 
โดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุและ
ผลแทรกระหว่างเหตุต้นทางและ 
ผลปลายทางอย่างเป็นล าดับ 
และครบถ้วน เพ่ือสรุป/สร้างความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. เขียนผังเชื่อมโยงเหตุและผล 
จากเหตุต้นทางถึงผลปลายทาง
โดยแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง
เหตุและผลแทรกระหว่างเหตุ 
ต้นทางและผลปลายทาง 
อย่างเป็นล าดับและครบถ้วน 

2. สรุป/สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและ

ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระท า
ของมนุษย ์ด้วยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย
แบบนิรนัย และท้ังอุปนัยและนิรนัย
ประกอบกันอย่างสมเหตุสมผล 

1. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นผล

จากการกระท าของมนุษย์ด้วย
การใช้เหตุผลแบบอุปนัย 
แบบนิรนัย และท้ังอุปนัย 
และนิรนัยประกอบกัน 
อย่างสมเหตุสมผล 
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3. การสืบสอบทาง

วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
(Scientific Inquiry 
and Scientific Mind) 

3.3 สืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยสามารถตั้งค าถามส าคัญ ออกแบบ
และวางแผนการส ารวจตรวจสอบข้อมูล 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่
เหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอผลการส ารวจ
ตรวจสอบ รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ  
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้รัก 
ในความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

สืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดย 

- ตั้งค าถามส าคัญ 

- ออกแบบและวางแผน 
การส ารวจตรวจสอบข้อมูล 

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมาะสม 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูล 

- น าเสนอผลการส ารวจ
ตรวจสอบ รวมทั้งหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่ได้รับการยอมรับ
จากสาธารณะ ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาความเป็นผู้รักในความ 
มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

3.4 ออกแบบและสร้างแบบจ าลอง โดยใช้
ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
และใช้แบบจ าลอง เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณธ์รรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระท า
ของมนุษย์ 

1. ออกแบบและสร้างแบบจ าลอง 
โดยใช้ความรู้และหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ใช้แบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ
ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจาก 
การกระท าของมนุษย์ 

3.5 โต้แย้งในประเด็นทางวิทยาศาสตร์  
โดยการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้าน 
พร้อมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือ 
การตัดสินใจเลือกเหตุผลที่ดี น่าเชื่อถือ 
มากที่สุด และกล้าพูด กล้าแสดง 
ความคิดเห็นบนฐานความรู้ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 

1. โต้แย้งในประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการให้เหตุผล
สนับสนุนหรือคัดค้าน พร้อมทั้ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือ 
การตัดสินใจเลือกเหตุผลที่ดี 
น่าเชื่อถือมากที่สุด 

2. กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
บนฐานความรู้ และรับฟัง 
ความคิดเห็นผู้อื่น 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
3. การสืบสอบทาง

วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
(Scientific Inquiry 
and Scientific Mind) 

3.6 วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหา 
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ 
การสร้างต้นแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ภายใต้ข้อจ ากัด หรือตามสภาพบริบท 
ตลอดจนการทดสอบคุณภาพของ
ต้นแบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการ
ปรับแก้ไขการออกแบบ และต้นแบบ 
ให้มีความเหมาะสม 

1. วางแผนหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
ขั้นตอน 

2. ใช้กระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนการระบุปัญหา  
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ 
ในการออกแบบ 

3. การสร้างต้นแบบ โดยใช้วัสดุ
อุปกรณภ์ายใต้ข้อจ ากัด หรือ 
ตามสภาพบริบท 

4. ทดสอบคุณภาพของต้นแบบ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการ
ปรับแก้ไขการออกแบบและ
ต้นแบบให้มีความเหมาะสม 

4. ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English for 
Communication) 

4.1 เข้าใจประเด็นส าคัญของเรื่องที่ฟัง เมื่อ
ผู้พูด/คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจนในหัวข้อ
ที่คุ้นเคยและพบบ่อยเกี่ยวกับ 
การท างาน การไปโรงเรียน กิจกรรม
ยามว่าง เป็นต้น ตัวอย่างของการพูด 
ในลักษณะดังกล่าวได้แก่การเล่าเรื่องสั้น ๆ 

เขา้ใจประเด็นส าคัญของเรื่องที่ฟัง 

4.2 สามารถอ่านงานเขียนที่เป็นข้อเท็จจริง
และตรงไปตรงมาในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับสาขาและความสนใจของตนเองและ
เข้าใจในระดับที่น่าพอใจ 

1. อ่านงานเขียนที่เป็นข้อเท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาและ 
ความสนใจของตนเอง 

2. เข้าใจในเรื่องที่อ่าน 
4.3 สามารถใช้ภาษาท่ีง่ายและหลากหลาย

เพ่ือสนทนาในหัวข้อที่คุ้นเคย 
แสดงความคิดเห็นของตนเองและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเอง
คุ้นเคยสนใจหรือหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 

1. ใช้ภาษาท่ีง่ายและหลากหลาย
เพ่ือสนทนา 

2. แสดงความคิดเห็นของตนเอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อที่ตนเองคุ้นเคยสนใจหรือ
หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
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4. ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร (English for 
Communication) 

4.4 สามารถสร้างงานเขียนง่าย ๆ ที่มี
ความคิดเชื่อมโยงกันในประเด็นต่าง ๆ 
ที่คุ้นเคยในสาขาท่ีตนเองสนใจ 
โดยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในงานเขียน 
ให้เป็นล าดับต่อเนื่องกันได้ 

สร้างงานเขียนง่าย ๆ ที่มีความคิด
เชื่อมโยงกันในประเด็นต่าง ๆ 

4.5 เข้าใจค าและวลีส าคัญในบทสนทนา
และติดตามหัวข้อในการสนทนาได้ 

เข้าใจค าและวลีส าคัญ 
ในบทสนทนา 

4.6 สามารถคาดเดาความหมายของค า 
ที่ไม่รู้ความหมายจากบริบท และสรุป
ความหมายของประโยคได้หากเก่ียวข้อง
กับหัวข้อท่ีคุ้นเคย 

1. เดาความหมายของค าท่ีไม่รู้
ความหมายจากบริบท 

2. สรุปความหมายของประโยคได้
จากหัวข้อที่คุ้นเคยและเกี่ยวข้อง 

4.7 สามารถหาวิธีถ่ายทอดประเด็นส าคัญ 
ทีต่นเองต้องการสื่อสารในบริบท 
ที่หลากหลาย โดยต้องเป็นเรื่องราว 
ที่ตนเองจ าได้หรือหาวิธีที่จะถ่ายทอด
เรื่องราวดังกล่าวได้เท่านั้น แม้ว่าจะมี
ความลังเลและพูดอ้อมในหัวข้อที่คุ้นเคยบ้าง 

หาวิธีถ่ายทอดประเด็นส าคัญ 
ที่ตนเองต้องการสื่อสารในบริบท 
ที่หลากหลาย 

5. ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่งตน 
(Life Skills and 
Personal Growth) 

5.1 รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง และก าหนด
เป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ
ความถนัดของตน วางแผนและด าเนิน
ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

1. รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และ
ก าหนดเป้าหมายชีวิตตาม
ความสามารถและความถนัดของตน 

2. วางแผนและด าเนินชีวิตตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

5.2 มีวินัยในการดูแลจัดการตนเองให้มี 
สุขภาวะทางกายที่ดีอย่างสมดุลกับ 
สุขภาวะด้านอื่น ๆ โดยมีสุขภาพ
แข็งแรง กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ทั้ง
โรคภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาต ิภยัทางเพศ 
ภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
รวมทั้งภัยจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มีวินัยในการดูแลจัดการตนเองให้มี
สุขภาวะทางกายที่ดีอย่างสมดุลกับ
สุขภาวะด้านอื่น ๆ 
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5. ทักษะชีวิตและ

ความเจริญแห่งตน 
(Life Skills and 
Personal Growth) 

5.3 ควบคุมอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม
รักษาบุคลิกภาพความเป็นไทย 
ผสานกับสากลอย่างกลมกลืน 

1. ควบคุมอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

2. รักษาบุคลิกภาพความเป็นไทย
ผสานกับสากลอย่างกลมกลืน 

5.4 เป็นคนดี สามารถแยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด 
มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ยืนหยัด
ในการท าสิ่งที่ถูกต้อง น้อมน าหลัก
ศาสนาที่ตนยึดถือมาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวในการด ารงชีวิต 

1. แยกแยะสิ่งดีชั่วถูกผิด 
2. มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม 

ยืนหยัดในการท าสิ่งที่ถูกต้อง 
3. น าหลักศาสนาที่ตนยึดถือมาเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวในการด ารงชีวิต 
5.5 รักษาระเบียบวินัยของสังคม สร้างและ

รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มี
ต่อครอบครัวและสังคม 

1. รักษาระเบียบวินัยของสังคม 
2. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ 

อันดีกับผู้อ่ืน 
3. รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของ

ตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
5.6 มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงามใน

ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ธ ารงต่อไป 

1. มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงาม
ในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

2. รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้ธ ารงต่อไป 

5.7 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัว เผชิญปัญหา แก้ปัญหา ยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้น และฟ้ืนคืนสภาพจาก
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

1. สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหา 
2. แก้ปัญหาและยอมรับผลที่เกิดขึน้ 
3. ฟ้ืนคืนสภาพจากปัญหาได้ 

อย่างรวดเร็ว 
5.8 สร้างแรงจูงใจและน าตนเองในการ

เรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  
ทักษะการสืบสอบ ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งทักษะ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือพัฒนา
ตนเองและชีวิต 

1. สร้างแรงจูงใจและน าตนเอง 
ในการเรียนรู้ 

2. เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย  
ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
สืบค้นข้อมูล ทักษะการสืบสอบ 
ทักษะการสร้างความรู้และนวัตกรรม 
รวมทั้งทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและชีวิต 
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6. ทักษะอาชีพและ

การเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Career Skills and 
Entrepreneurship) 

6.1 วิเคราะห์ตนเอง ค้นหาเป้าหมายของ
ชีวิต เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ และการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัด และสติปัญญาและฝึกฝน
อาชีพที่สนใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

1. วิเคราะห์ตนเอง เพ่ือค้นหา
เป้าหมายของชีวิต 

2. เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ และ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด และ
สติปัญญา 

3. ฝึกฝนอาชีพที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

6.2 ก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
วางแผน จัดเรียงล าดับความส าคัญ 
ของงานและบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
ที่ชัดเจน 

2. วางแผน จัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานและบริหาร
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน อดทน 
รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

1. ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น อดทน 
2. รับผิดชอบ และเพียรพยายาม 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
6.4 คิดและปฏิบัติงานใด ๆ โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือท า
พอประมาณอย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้และ
คุณธรรม 

คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.5 มีความรู้และทักษะพื้นฐานของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผน 
การลงทุน การผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
บุคลากร และการเงิน 

1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

2. วางแผนการลงทุน การผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากร บุคลากร และการเงิน 

6.6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

2. มีจรรยาบรรณและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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7. ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม 
(Higher Order 
Thinking Skills 
and Innovation) 
HOTS: Critical 
Thinking, Problem 
solving, Creative 
Thinking 

7.1 คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ 
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุป 
ความเข้าใจและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ 

1. คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 
อย่างเพียงพอ 

2. วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล 

3. สรุปความเข้าใจและให้
ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ 

 
 

7.2 ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 
บนฐานของข้อมูล เหตุผล หลักฐาน
รวมทั้งการพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้ง
ในด้านคุณโทษ และความเหมาะสม 
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม 
ค่านิยม รวมทั้งความเชื่อและ 
บรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรม 

 
 

ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บนฐานของ
ข้อมูล เหตุผล หลักฐาน อย่างมี
วิจารณญาณ 

7.3 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นได้ 
มีมุมมองต่อปัญหาในทางบวก  
กล้าเผชิญปัญหา และคิดแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์
ปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริง หาวิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และแปลกใหม่ 
เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  
แล้ววางแผนด าเนินการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นขั้นตอน 

1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และผู้อ่ืนได้ 

2. มีมุมมองต่อปัญหาในทางบวก 
3. กล้าเผชิญปัญหา และ 

คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. มีการวิเคราะห์ปัญหาและ 

หาสาเหตุที่แท้จริง 
5. หาวิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลายและแปลกใหม่ 
6. เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

แล้ววางแผนด าเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
7. ทักษะการคิดขั้นสูง

และนวัตกรรม 
(Higher Order 
Thinking Skills 
and Innovation) 
HOTS: Critical 
Thinking, Problem 
solving, Creative 
Thinking 

7.4 ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
มีการด าเนินการตามแผน เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและประเมินผล 

1. ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ 
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. เก็บข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุปและประเมินผล 

7.5 มีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถ
มอง/คิด และให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
ได้หลากหลายแง่มมุ หลายมิติ หลายวิธี 
ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
สามารถประสานหรือสังเคราะห์
ความคิดท่ีแตกต่าง และริเริ่มความคิด
ใหม่ ๆ 

1. มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
สามารถมอง/คิด และให้
ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
ได้หลากหลายแง่มุม หลายมิติ 
หลายวิธ ี

2. ยินดีรับฟังความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง 

3. ประสานหรือสังเคราะห์ความคิด
ที่แตกต่าง และริเริ่มความคิดใหม่ ๆ 

 
7.6 คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นการปรับ

หรือประยุกต์จากของเดิม หรือ 
ต่อยอดจากสิ่งเดิม หรือริเริ่มความคิด
แปลกใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม  
โดยสามารถอธิบายความคิดให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ และท าให้ความคิดนั้นเกิดผลเป็น
รูปธรรม เปน็แนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ 
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
ผู้อื่น สังคม ประเทศ และโลก 

1. คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็น
การปรับหรือประยุกต์จาก
ของเดิม หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม 
หรือริเริ่มความคิดแปลกใหม่ 
ที่แตกต่างจากเดิม 

2. อธิบายความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ 
และท าให้ความคิดนั้นเกิดผล 
เป็นรูปธรรม เป็นแนวคิดใหม่ 
กระบวนการใหม่ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ประเทศ และโลก 
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8. การรู้เท่าทันสื่อสาร

สนเทศและดิจิทัล 
(Media, 
Information and 
Digital Literacy: 
MIDL) 

8.1 เข้าถึงแหล่งสื่อ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เพ่ือใช้
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องการ
อย่างเข้าใจ และเลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

1. เข้าถึงแหล่งสื่อ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย 
เพ่ือใช้สืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศที่ต้องการอย่างเข้าใจ 

2. เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 

8.2 เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของ
ตนเองเมื่อใช้สื่อ สารสนเทศ ทั้งการ
เข้าถึงส่งต่อ และกระจายข้อมูลข่าวสาร 
โดยรับผิดชอบผลที่จะเกิดตามมา 
ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

เข้าใจความรู้สึกและความต้องการ
ของตนเอง เมื่อใช้สื่อสารสนเทศ 

8.3 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน 
สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในด้านจุดประสงค์ของการสื่อสาร 
กระบวนการสร้าง และบทบาทของสื่อ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
แบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตนเอง  
ผู้อื่น และสังคม 

1. วิเคราะห์ วิพากษ์สื่อสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ประเมินสื่อสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

8.4 ประยุกต์ใช้ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล
ประกอบด้วยการจัดการเวลา การรักษา
ข้อมูลส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง และการตั้งรับภัยคุกคาม 
ทางโลกออนไลน์ เมื่อต้องสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ประยุกต์ใช้ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล 

- การจัดการเวลา 

- การรักษาขอ้มูลส่วนตัว 

- การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเอง การตั้งรับภัยคุกคาม 
ทางโลกออนไลน์ 

8.5 ใช้ความรู้และความเข้าใจด้านสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง
รับผิดชอบและมีจริยธรรม ทั้งเพ่ือ 
การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในโลก
ความจริงและโลกเสมือน 

ใช้ความรู้และความเข้าใจด้าน 
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม 
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9. การท างานแบบรวม

พลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้น า 
(Collaboration 
Teamwork and 
Leadership) 

9.1 มีทักษะการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
และกระบวนการท างานกลุ่ม/
กระบวนการท างานเป็นทีมท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ 

1. มีทักษะการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

2. มีทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม/
กระบวนการท างานเป็นทีมท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ 

9.2 แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความคิด
ด้วยความเต็มใจ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้กลุ่มบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด
ร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน
ความคิด 

9.3 รับฟัง ยอมรับ และเคารพความคิดเห็น
มุมมองที่แตกต่างของผู้อื่นอย่างจริงใจ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
อย่างแท้จริง 

รับฟัง ยอมรับ และเคารพ 
ความคิดเห็นมุมมองที่แตกต่าง 
ของผู้อ่ืน 

9.4 ร่วมท างานกลุ่ม ปฏิบัติตนในฐานะ
สมาชิกกลุ่มที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
บทบาทท่ีได้รับมอบหมายอย่างใส่ใจ 
และให้ความไว้วางใจกันและกัน เพ่ือให้
เกิดความส าเร็จในการท างาน และ
ความสัมพันธ์ที่ดี 

1. ร่วมท างานกลุ่ม 
2. ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกกลุ่มที่

รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาท
ที่ได้รับมอบหมายอย่างใส่ใจ 

3. ให้ความไว้วางใจกันและกัน 
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างาน และความสัมพันธ์ที่ดี 

9.5 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้พัฒนา
ตนเองและใช้ความสามารถของ 
แต่ละคน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 

1. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน 
ได้พัฒนาตนเอง 

2. ใช้ความสามารถของแต่ละคน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 

9.6 ปรับตัว พร้อมประสานความคิดที่มี
ความแตกต่าง พร้อมใช้สันติวิธีในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง เพ่ือสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ทางบวก 
กับสมาชิก 

1. ปรับตัว พร้อมประสานความคิด
ที่มีความแตกต่าง 

2. ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง เพ่ือสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
10. การเป็นพลเมือง

ตื่นรู้ ที่มีส านึกสากล 
(Active Citizens 
with Global 
Mindedness) 

10.1 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

10.2 เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืนเคารพและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกา ข้อตกลงและกฎหมาย 
รวมทั้งแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
และประเพณี 

1. เคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ข้อตกลงและกฎหมาย รวมทั้ง
แนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
และประเพณี 

10.3 ให้เกียรติผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ  
เอ้ืออาทร ช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข 

1. ให้เกียรติผู้อื่น 
2. เห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร 
3. ช่วยเหลือผู้อื่น เพ่ือการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข 
10.4 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการท างาน

สาธารณะและจิตอาสา 
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการท างาน
สาธารณะและจิตอาสา 

10.5 ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์
บ้านเมือง และปัญหาของชุมชน สังคม
และโลก มีส่วนร่วมทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหา 

1. ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์
บ้านเมือง และปัญหาของชุมชน 
สังคมและโลก 

2. มีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อม
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขปัญหา 

10.6 มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ร่วมกัน สามารถแสดงจุดยืนของ
ตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ  
การแก้ไขปัญหา การแก้ไข 
ความขัดแย้งด้วยการให้ความร่วมมือ 
และการแสดงออกซึ่งความสามารถ 
ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลาย 

1. มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

2. แสดงจุดยืนของตนเอง 
3 .มีทักษะในการตัดสินใจ  

การแก้ไขปัญหา การแก้ไขความ
ขัดแย้งด้วยการให้ความร่วมมือ 

4. มีการแสดงออกซ่ึงความสามารถ
ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลาย 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งช้ี 
10. การเป็นพลเมือง

ตื่นรู้ ที่มีส านึกสากล 
(Active Citizens 
with Global 
Mindedness) 

10.7 มีทักษะการตีความ การติดตาม
ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง และ
ความเคลื่อนไหวเชิงการเมือง  
การตีความนโยบายและการตัดสินใจ
ทางการเมือง และการวิจารณ์ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ รวมถึงผลประโยชน์
และระบบคุณค่าท่ีเกี่ยวข้องกัน 

1. มีทักษะการตีความ การติดตาม
ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง 
และความเคลื่อนไหวเชิงการเมือง 

2. มีทักษะการตีความ นโยบาย
และการตัดสินใจทางการเมือง 

3. มีทักษะการวิจารณ์ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ รวมถึง
ผลประโยชน์และระบบคุณค่า 
ที่เก่ียวข้องกัน 

10.8 มีส่วนร่วมกับกลุ่ม หน่วยงานหรือ
องค์กรเพ่ือกิจการสาธารณะ  
เป็นอาสาสมัครในประเด็นทางสังคม 
ทีห่ลากหลาย สามารถท างานกับชุมชน
และภาคประชาสังคมระดับต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 

1. มีส่วนร่วมกับกลุ่ม หน่วยงาน
หรือองค์กรเพ่ือกิจการสาธารณะ 

2. เป็นอาสาสมัครในประเด็น 
ทางสังคมที่หลากหลาย 

3. สามารถท างานกับชุมชนและ
ภาคประชาสังคมระดับต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตนเอง 

10.9 มีทักษะการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
และประยุกต์ใช้เพ่ือลดหรือขจัด 
ข้อขัดแย้ง และการแสวงหาทางออก
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การประนีประนอม การเจรจาเชิงสันติ
สมานฉันท์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือก้าวข้ามปัญหาไปสู่เป้าหมาย 
อย่างสันติ 

1. มีทักษะการจัดการ  
การเปลี่ยนแปลง 

2. ประยุกต์ใช้เพื่อลดหรือขจัด 
ข้อขัดแย้ง 

3. แสวงหาทางออกด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ 
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6. กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมรรถนะผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กับ 
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ในกรณี 
ที่มีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนจาก 2 หน่วยงาน คือ สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการอิสระ  
เพ่ือปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น เพ่ือลดความซับซ้อนในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ครูผู้สอน
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะภายในกลุ่มสมรรถนะ (Within) และ
ระหว่างกลุ่มสมรรถนะ (Between) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดของสมรรถนะตามหลักสูตร 
กับสมรรถนะย่อยของสมรรถนะของคณะกรรมการอิสระฯ เมื่อท าการเชื่อมโยงแล้วสถานศึกษาสามารถก าหนด
เป็นสมรรถนะผู้เรียนของตนเอง โดยก าหนดเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล และด าเนินการ  
ในลักษณะของปฏิบัติเพียงครั้งเดียว แต่สามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนพร้อมกันทั้งสองหน่วยงาน   
โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวชี้วัด
ที่ 1 

สมรรถนะ 
ที่ 1 

ตัวชี้วัด
ที่ 2 

ตัวชี้วัด
ที่ 1 

ตัวชี้วัด
ที่ 2 

สมรรถนะที ่
……. 

สมรรถนะที่ 
1 

สมรรถนะที ่
……. 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 1 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 2 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 1 

สมรรถนะ
ย่อยที่ 2 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

บำงส่วน 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

บำงส่วน 

สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน 

สมรรถนะ
ตำม 

หลักสูตรฯ 

สมรรถนะตำม 

คณะกรรมกำร 

อิสระฯ 
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ตัวอย่างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมรรถนะส าคัญผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กับสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา 
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ตัวอย่ำง การเชื่อมโยงตัวชี้วัดของสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ กับสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลักของผู้เรียน ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือกา รปฏิรูป
การศึกษา 

 สมรรถนะหลักของผู้เรียน ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

สมรรถนะย่อยที ่1 
คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
โดยมีข้อมูลเกีย่วขอ้ง
กับเรื่องนั้น 
อย่างเพียงพอ 

สมรรถนะย่อยที ่2 
ใช้วิจารณญาณ มีการ
ตัดสินใจบนฐานของ
ข้อมูล หลักฐาน
รวมทั้งการพิจารณา
อย่างรอบด้าน 

สมรรถนะย่อยที ่3 
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและผู้อื่นได้  
มีมุมมองต่อปัญหา 
ในทางบวก และ 
คิดแก้ปัญหา 
เป็นระบบ 

สมรรถนะย่อยที ่4 
ลงมือแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการ
แก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ 

สมรรถนะย่อยที ่5 
มีความยืดหยุ่น 
ทางความคิด มอง/คิด
และให้ความเห็น 
ในเรื่องต่าง ๆ 
ได้หลากหลายมิติ 
หลายวิธ ี

สมรรถย่อยที่ 6 
คิดริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ  
ซ่ึงอาจเป็นการปรับ
หรือประยกุต์จาก
ของเดิม หรือ 
ต่อยอดจากสิ่งเดิม  
คิดแปลกใหม่ 

สมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนตำม

หลักสูตรฯ 
สมรรถนะท่ี 5 

ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์
ปัญหา วางแผนในการ
แก้ปัญหา ด าเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและ
สรุปผล 

      

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การแก้ปัญหา       

หมำยเหตุ  สอดคล้อง   สอดคล้องบางส่วน/ไม่แน่ใจ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 2.1 
“สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” 

ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. ........................................................เลขที.่................................................................ 

ค ำชี้แจง ให้สรุปสมรรถนะผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในลักษณะแผนผังความคิด (Mind Mapping) ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมรรถนะหลักผู้เรียนของ

คณะกรรมกำรอิสระ 

เพ่ือกำรปฏิรูปฯ 

สมรรถนะส ำคัญผู้เรียน

ตำมหลักสูตรฯ 

ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร 

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ใบกิจกรรมที่ 2.2 
วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
5.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
6.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

ค ำชี้แจง 
1) แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน 
2) ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันคัดเลือกสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฯด้านอ่ืน ๆ ที่จะท า

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่ก าหนดให้ 
3) ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดแต่ละตัวของแต่ละ

สมรรถนะผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และส่งใบกิจกรรมให้แก่วิทยากรพี่เลี้ยง 
4) วิทยากร สรุปเติมเต็มให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

(งำนกลุ่ม) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

สมรรถนะท่ี ........................................................................................... 
ตัวชี้วัดที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 6 

 
สมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนตำม

หลักสูตรฯ 
 

สมรรถนะท่ี 4 
ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต 

ตชว.1 น ากระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

ตชว.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

      

ตชว.3 ท างานและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

      

ตชว.4 จัดการกับปัญหาและ 
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

      

ตชว.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และสภาพแวดล้อม 

      

ตชว.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ 
พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น 

      

หมำยเหตุ  สอดคล้อง   สอดคล้องบางส่วน/ไม่แน่ใจ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 2.3 
วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมหลักสตูรฯ กับสมรรถนะหลักของผู้เรียนของคณะกรรมกำร
อิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
5.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
6.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

ค ำชี้แจง 
1) แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน 
2) ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันคัดเลือกสมรรถนะหลักของผู้เรียนของคณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ที่ไม่ใช่ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม) ที่จะท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
กับสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่ก าหนดให้ 

3) ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับสมรรถนะย่อย
ของแต่ละสมรรถนะผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และส่งใบกิจกรรมให้แก่วิทยากรพี่เลี้ยง 

4) วิทยากร สรุปเติมเต็มให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

(งำนกลุ่ม) 

(งำนกลุ่ม) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
 

 สมรรถนะหลักของผู้เรียน ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
สมรรถนะท่ี ........................................................................................... 

สมรรถนะย่อยที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2 สมรรถนะย่อยที่ 3 สมรรถนะย่อยที่ 4 สมรรถนะย่อยที่ 5 สมรรถนะย่อยที่ 6 

 
สมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนตำม

หลักสูตรฯ 
 

สมรรถนะท่ี 4 
ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต 

ตชว.1 น ากระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

ตชว.2 เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

      

ตชว.3 ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

      

ตชว.4 จัดการกับปัญหาและ 
ความขัดแย้ง ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

      

ตชว.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และสภาพแวดล้อม 

      

ตชว.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ 
พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน่ 

      

หมำยเหตุ  สอดคล้อง   สอดคล้องบางส่วน/ไม่แน่ใจ
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 3 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

 

กิจกรรม เนื้อหำ รูปแบบกำรอบรม เวลำ 
(ชั่วโมง) 

สื่อ/ประกอบ 

รับฟังบรรยาย กำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะ 
- แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะ 
- แนวทางการออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะ 
- กรณีตัวอย่างการออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะ 

- วิทยากรบรรยาย 1 - PPT 

ฝึกปฏิบัติ 1. การวิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
2. วิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบ 
การเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
3. การออกแบบการเรียนรู้อิง
สมรรถนะ 

- ศึกษาใบความรู้ 0.30 - ใบความรู้ 
- การปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.1 0.30 - ใบกิจกรรม 

ที่ 3.1 
- การปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.2 0.30 - ใบกิจกรรม 

ที ่3.2 
- วิพากษ์/สะท้อน 
ความคิดเห็น 

1.30  

- การปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.3 1.30 - ใบกิจกรรม 
ที ่3.3 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 3 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

1. สำระส ำคัญ 
การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ เป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ได้

มุ่งเรื่องความรู้เนื้อหาวิชาที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ ความสามารถ 
คุณลักษณะ เจตคติ และค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและอนาคตของผู้เรียนต่อไป โดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

3. เวลำ 

5 ชั่วโมง 30 นาที 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.2 ศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” 
4.3 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.4 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
4.5 ฝึกปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
4.6 น าเสนอ วิพากษ ์และสะท้อนความคิดเห็น 

5. กิจกรรม 
5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” และเปิดโอกาสให้ซักถาม/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
5.2 ฝึกปฏิบัติ 

5.2.1 แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน 
5.2.2 ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” ใช้เวลา 30 นาที 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
5.2.3 ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.1 (งานกลุ่ม) “การวิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/

ตัวชี้วัดตามหลักสูตร” ใช้เวลา 30 นาที 
5.2.4 ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.2 (งานกลุ่ม) “การวิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบ 

การเรียนรู้อิงสมรรถนะ” ใช้เวลา 30 นาที 
5.2.5 แต่ละกลุ่มน าเสนอ วิพากษ์/สะท้อนความคิดเห็น ตามใบกิจกรรมที่ 3.1-3.2 ” ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

30 นาที 
5.2.6 ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 3.3 (งานเดี่ยว) “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” ใช้เวลา  

1 ชั่วโมง 30 นาที 

6. ส่ือ 
6.1 Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” 
6.2 ใบความรู้ เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” 
6.3 ใบกิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 

(งานกลุ่ม) 
6.4 ใบกิจกรรมที่ 3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ (งานกลุ่ม) 
6.5 ใบกิจกรรมที ่3.3 การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ (งานเดี่ยว) 

7. วิธีกำรประเมิน 
7.1 ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตร 
7.2 ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
7.3 ตรวจผลงานใบกิจกรรมที่ 3.3 การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
7.4 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

8. ใบควำมรู้ 
ใบความรู้เรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” 

9. ใบกิจกรรม 
9.1 ใบกิจกรรมที่ 1 (งานกลุ่ม) “การวิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร” 
9.2 ใบกิจกรรมที่ 2 (งานกลุ่ม) “การวิเคราะห์ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ” 
9.3 ใบกิจกรรมที่ 3 (งานเดี่ยว) “การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ”
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ใบควำมรู้ที่ 3 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

การออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้  ความสามารถ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะในตัวของผู้เรียนเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ เรียนเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการเรียนรู้  ดังนั้น  ครูผู้สอนจะท าการออกแบบการเรียนรู้ 
อิงสมรรถนะไดจ้ะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ การออกแบบ และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะในส่วนนี้จะประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ และรูปแบบการจัดการเรียนอิงสมรรถนะ  
ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competence-Based Curriculum) 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก การออกแบบ

หลักสูตรตามแนวคิดสมรรถนะนี้ มีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้
มุ่งเน้นเรื่องเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาด้านทักษะความสามารถ เจตคติ
และค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและในอนาคต ซึ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะนี้มีลักษณะส าคัญ คือ 

1) มีการก าหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้ เรียนสามารถท าอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร 
(Course Outcomes /Performance Outcomes) 

2) มีการใช้กรอบมาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ก าหนดเนื้อหา  
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ท าให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล  
และการรับรองคุณวุฒิ โดยมาตรฐานสมรรถนะเป็นข้อก าหนดความรู้ และทักษะ และน าความรู้และทักษะนั้น ๆ 
ไปประยุกตใ์ช้ในการท างาน โดยปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพ่ือใช้ในการประเมินผลผู้เรียนที่แน่นอน  
ซึ่งเกณฑ์การปฏิบัติ คือ ผลการเรียนรู้ ซึ่งคาดหวังให้ผู้รับการอบรม หรือ ผู้เรียนสามารถท าได้เมื่อเรียนจบ
หน่วยนี้ 

ดังนั้น การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยสมรรถนะนี้  ต้องก าหนด
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objective) หรือ จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการประเมินผลต้องสอดคล้องกับ  
เกณฑ์การปฏิบัติ จึงจะเกิดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใช้สมรรถนะ  
เป็นตัวก าหนดตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนจนถึงการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลสามารถใช้รูปแบบ 
ที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสาธิตและตั้งค าถาม (Demonstration and Questioning)  
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แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซึ่งใช้ประเมินด้านความรู้ การสอบปากเปล่า 
(Oral Test) การท าโครงงาน (Projects) สถานการณ์จ าลอง (Simulations) แฟ้มผลงาน (Portfolios)  
การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างแบบทดสอบและบันทึกผลได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552) 

1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ (Competency-Based Learning) 
การจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ การเรียนรู้อิงสมรรถนะ หมายถึง ระบบการสอน การประเมิน 

การให้ระดับคะแนน (grading) และการรายงานทางการศึกษาที่อยู่บนฐานการแสดงออกของนักเรียนที่ได้รับ
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่พวกเขาถูกคาดหวังให้เรียน ที่พวกเขาก้าวหน้าขึ้นโดยผ่านการศึกษาของพวกเขา  
ในโรงเรียนของรัฐ ระบบฐานสมรรถนะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐก าหนดความคาดหวังทางวิชาการและ
นิยาม “สมรรถนะ” หรือ “ความช านาญ” ในคอร์ส ขอบเขตวิชา หรือระดับชั้นที่จัดให้ (แม้ว่าชุดมาตรฐานอื่น
อาจจะถูกใช้ด้วย รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยเขตพ้ืนที่และโรงเรียนหรือโดยองค์กรตามสาระวิชา) 
เป้าหมายทั่วไปของการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ คือ เพ่ือท าให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่ถือว่า
ส าคัญต่อความส าเร็จในโรงเรียน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต  
เมื่อเติบใหญ่ หากผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ พวกเขาก็จะต้องเรียน ฝึกปฏิบัติ และความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการเพ่ิม เพ่ือช่วยให้พวกเขาบรรลุสมรรถนะหรือพัฒนาถึงมาตรฐานที่คาดหวัง 

การจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ (Competency-Based Learning) มีแก่นของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นสมรรถนะได้ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนก้าวหน้าในระดับที่สามารถแสดงออกซ่ึงความเชี่ยวชาญ 
2. สมรรถนะที่แสดงออกมีความชัดเจน วัดได้ และสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

ที่ต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เข้มแข็ง 
3. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเชิงบวก และมีความหมายต่อผู้เรียน 
4. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม บนพื้นฐานของความแตกต่าง

ในความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
5. ผลการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะรวมถึง การน าไปใช้  และสร้างองค์ความรู้ได้ พร้อมกับ 

การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญ 
การจัดการเรียนการสอนอิงสมรรถนะใช้แนวคิดองค์รวม (Holistic Approach) คือ มองเด็ก

ทุกด้าน “Whole Child” มุ่งพาผู้เรียนให้ไปถึงมาตรฐานที่แท้จริงมากกว่าการบันทึกผลการเรียนรู้กับแนวคิด
สมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เป็ นหลักสูตร 
ฐานสมรรถภาพ (Proficiency-Based System) ซึ่ งจากการศึกษาส ารวจก็ ได้พบ ลักษณะดังกล่าวนี้ 
ด้วยเหมือนกันในสหรัฐอเมริกาและที่อ่ืน ๆ 
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กำรเปรียบเทียบลักษณะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิงสมรรถนะกับแบบดั้งเดิม 

ประเด็น แบบอิงสมรรถนะสมรรถนะ แบบดั้งเดิม 
เนื้อหำ การเรียนการสอนยึดตามผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes /Course Outcomes) 
หรือเรียกว่า สมรรถนะ หรือ ภาระงาน 
(Competencies or Tasks) อย่างชัดเจน  
ซึ่งสมรรถนะที่ก าหนดขึ้น เป็นสิ่งจ าเป็นกับ
การศึกษาและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่คาดหวังว่า
ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้เมื่อจบหลักสูตร 
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตาม สมรรถนะที่ก าหนด 

การเรียนการสอนยึดต าราเรียนเป็นหลัก 
หรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเนื้อหา
รายวิชา ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนไม่ทราบชัดเจนว่า 
ต้องท าอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร ผู้สอนยึด
เนื้อหาตามต าราเรียน บทต่อบทหรือ หน่วย
ต่อหน่วย 

กิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เลือกใช้สื่อที่หลากหลาย และอุปกรณ์ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (task-oriented 
activities) ได้ส าเร็จ ตามสมรรถนะที่ก าหนด 
เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียนเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ตามท่ีผู้สอนก าหนด ผู้สอนเป็นผู้สาธิต 
บรรยาย (Instructorcentred learning 
activities) ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับน้อย 

ระยะเวลำ ให้เวลาผู้เรยีนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงาน
หนึ่ง ๆ ให้ส าเร็จก่อนที่จะไปสู่ภาระงานต่อไป 

ให้เวลาผู้เรียนทุกคนภายในเวลาที่ก าหนด
เท่ากัน และ เรียนบทเรียนต่อไปพร้อมกัน 
ซึ่งอาจมากไป หรือน้อยไปส าหรับผู้เรียน 
แต่ละคนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

ให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานให้ส าเร็จ 
ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ก าหนด ใช้การวัดผล
แบบอิงเกณฑ์ (Criterion referenced) ในการ
ประเมินผลความส าเร็จของผู้เรียนแต่ละคน 

ใช้ข้อสอบวัดผลแบบอิงกลุ่ม (Norm 
referenced) โดยการเปรียบเทียบผล 
การปฏิบัติกับผู้เรียนในกลุ่ม 
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กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรสอนตำมแนวคิดแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) 

และแบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Approach) 
 

 Traditional Approach Competency-based Approach 
กิจกรรมก่อนเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลังเรียน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เรียนไม่ต้องเชื่อมโยง ประสบการณ์ 

และความรู้ที่ม ี

ผู้สอนเป็นผู้จัดการประสบการณ์ 

และความรู ้

ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์

ที่มีมาใช ้

ผู้สอนให้ความรู้และประสบการณ์ 

ที่เชื่อมโยงกับความคิดและค่านิยม 

ของผู้เรียน 

ผู้สอนให้ประสบการณ์และความรู ้

ต่อผู้เรียน 

ผู้เรียนฟังและดูการน าเสนอ 

ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่

แล้วน ามาเช่ือมโยงกับความรู ้

และประสบการณ์เดิม 

ผู้เรียนทดลองใช้ความรู้และประสบการณ ์

ที่ได้รับใหม่ทั้งในสถานการณ์จ าลองและ 

ชีวิตจริง 

ผู้เรียนกลั่นกรองความรู้และค่านยิม 

ที่ได้รับใหม่ 

ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ใหม่

เป็นพื้นฐานในการเรียนและหาความรู้

และประสบการณ์ต่อไป 

ผู้เรียนประยุกต์ความรู้และน าไปใช ้

ในชีวิตจริง 

ผู้เรียนทดลองความรู้และประสบการณ์

ใหม่ในชีวิตจริง หลังจากเรียนจบแล้ว 



 

81 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
1.3 รูปแบบ/แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนอิงสมรรถนะในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันนี้ มีสถานศึกษาหลายแห่งได้จัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ โดยมีความแตกต่างกัน 
ตามความพร้อมหรือบริบทของสถานศึกษา โดยพอสรุปรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ อิงสมรรถนะ  
จากผลการวิจัยของคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป ซึ่งครูสามารถ
เลือกใช้ตามความพร้อมและบริบทโรงเรียนและความถนัดของตน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 1: ใช้งำนเดิม เสริมสมรรถนะ 
เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และ

อาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น หรือได้สมรรถนะอ่ืน  
เพ่ิมมากข้ึน ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมายยิ่งขึ้น 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 2: ใช้งำนเดิม ต่อเติมสมรรถนะ 
เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้น มีการเน้น

สมรรถนะที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นช่วยให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะได้จริง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และพัฒนา
คุณสมบัติที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 3: ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำสมรรถนะ 
เป็นการสอนตามปกติที่มีการน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้เดิมมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้และ 
เกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 4: สมรรถนะเป็นฐำน ผสำนตัวช้ีวัด 
เป็นการสอนโดยน าสมรรถนะและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน เพ่ือให้เด็ก ๆ 

ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไปพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อชีวิต 
ของเขา 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 5: บูรณำกำรผสำนหลำยสมรรถนะ 
เป็นการสอน โดยน าสมรรถนะหลักทั้งสิบด้านเป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และ  
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

รูปแบบ/แนวทำงท่ี 6: สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ ำวัน 
เป็นการอบรมสั่งสอน ที่ครูจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าในกิจวัตรประจ าวัน 

ของผู้เรียน 
โดยในแต่ละรูปแบบ/แนวทำงมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แนวทำงที่ 1: ใช้งำนเดิม เสริมสมรรถนะ 

ลักษณะ 
การสอนแนวทางที่ 1 นี้ เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับ

บทเรียนนั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรม หรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น 
หรือได้สมรรถนะอ่ืนเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมายยิ่งขึ้น 

การสอนระดับนี้ เหมาะสมส าหรับครูที่ปกติได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณสมบัติต่าง  ๆ ไปพร้อมกับ 
การสอนเนื้อหาสาระ โดยระบุเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัด  
การเรียนการสอนของตนอยู่แล้ว เช่น ฝึกกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะและ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการสอน 
ของตนเองเลย เพียงแต่พิจารณาว่ามีสมรรถนะตัวใดที่เข้ากันกับการสอนของตน เช่น สมรรถนะหลัก 
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น แล้วน าสมรรถนะ 
ด้านนั้นมาบรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนของตน การท าเช่นนี้  จะช่วยกระตุ้นให้ครูตระหนัก 
ในสมรรถนะนั้น และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะนั้น ในระหว่างเรียนไปพร้อมกับการเรียนเนื้อหา ทักษะ 
ตามปกติของตนมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอน 
1) ทบทวนสมรรถนะ ทั้ง 10 ด้าน ให้เข้าใจและพร้อมใช้ในการออกแบบกิจกรรม (ส าหรับครูที่เริ่มท า

อาจท าเป็นตารางวิเคราะห์ และวิเคราะห์ทีละกิจกรรม เพราะจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อคล่องขึ้น  
ก็อาจเพียงวิเคราะห์ในใจ หรือเขียนโน้ตสั้น ๆ ก ากับไว้ โดยไม่ต้องระบุอย่างเป็นทางการในแผนการจัด 
การเรียนการสอนก็ได้) 

2) น ามาเทียบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนของตน 
3) เลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนของตน  

มาระบุไว้ในตอนต้นของแผนการจัดการเรียนการสอนของตน 
  

การน าสมรรถนะเข้ามาในการสอนปกติ ปรับหรือเพิ่มกิจกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมายย่ิงขึ้น 
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แนวทำงที่ 2: ใช้งำนเดิม ต่อเติมสมรรถนะ 

การพัฒนาการสอนเดิมของครูผ่านการสอนโดยเน้นสมรรถนะให้มากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียน  
ใช้ความรู้ ทักษะได้จริง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณสมบัติที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป มีการเน้น
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
และพัฒนาคุณสมบัติที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ลักษณะ 
การสอนแนวทางนี้ เป็นการต่อยอดจากแนวทางที่ 1 กล่าวคือ เมื่อครูเริ่มคุ้นเคยกับสมรรถนะมากขึ้นแล้ว

และต้องการให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากสมรรถนะมากยิ่งขึ้น ครูก็สามารถตัดสินใจว่า จะน าสมรรถนะบางตัว
เข้ามาในบทเรียน โดยปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมกิจกรรมบางกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน 
1) วิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนการสอนว่ามีกิจกรรมใดที่สามารถต่อยอด

หรือควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
2) พิจารณาเลือกสมรรถนะที่น่าจะน ามาใช้ในการเรียนครั้งนี้ (ส าหรับครูบางท่าน ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 

อาจท าไปพร้อมกัน หรือบางท่านอาจท าขั้นที่ 2 ก่อน ขั้นที่ 1 ก็ได้) 
3) ปรับหรือเพ่ิมกิจกรรมให้มีลักษณะที่เอื้อต่อการเกิดสมรรถนะที่ตนเลือก 
4) ปรับหรือเพ่ิมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะและกิจกรรมที่ปรับใหม่ 
5) ปรับหรือเพ่ิมการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
6) เขียนวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระ ทักษะและคุณสมบัติ/เจตคติไว้เป็น

ภาพรวม เหนือวัตถุประสงค์ย่อย ๆ ต่าง ๆ 
ขั้นตอนที่เสนอแนะนี้จะท าจากบนลงล่าง หรือท าย้อนจากล่างขึ้นบนก็ได้ ส าหรับครูที่สามารถ 

มองเห็นภาพรวมของวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะได้ตั้งแต่ต้น อาจเริ่มจากวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ และใช้เป็น
แนวทางในการปรับ/เพิ่มวัตถุประสงค์การเรียนรู้ย่อย กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามล าดับ 

ควรระวังให้มีความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระ ทักษะ และคุณสมบัติที่ต้องการให้ เกิดขึ้น  
ในตัวนักเรียนกับการฝึกให้เกิดสมรรถนะที่เลือกมา เพ่ือให้แน่ใจว่า นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างครบถ้วน 
ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดสมรรถนะหลายข้อ หรือเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะบางข้อ จนกระทั่ง 
ไม่สามารถสอนได้เสร็จทันตามก าหนด ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว ครูอาจสอนโดยสอดแทรกสมรรถนะต่าง ๆ
มากมายอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการเรียนการสอน แต่เลือกระบุให้เป็นวัตถุประสงค์และประเมินผล
เพียงไม่ก่ีสมรรถนะ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ครู ซึ่งต้องสอนตามเนื้อหาในหลักสูตรจนเกินไป 
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แนวทำงที่ 3: ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำสมรรถนะ 

การออกแบบการสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะนี้ช่วยให้ผู้สอนเกิดความ
ม่ันใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้และท าให้เกิดสมรรถนะท่ีสอดแทรก 

เป็นการสอนตามปกติที่มีการน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้เดิมมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสมรรถนะ  
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ และ
เกิดสมรรถนะที่มุ่งพัฒนา 

ลักษณะ 
การสอนตามแนวทางที่ 3 นี้ เป็นการสอนที่มีกระบวนการตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ครูคัดสรร

ว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานและขั้นตอนการสอนของรูปแบบ กับสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาพิจารณาว่าสามารถปรับหรือ
เพ่ิมข้ันตอนย่อย เพ่ือเพ่ิมหรือเน้นทักษะส าคัญ ๆ ของสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมรูปแบบ
การเรียนรู้  เป็นชุดของความสัมพันธ์ของความรู้ต่าง  ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  รูปแบบที่ 
นักการศึกษาพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่มีองค์ประกอบส าคัญ คือ จุดหมาย แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ หลักในการแสดงออกของครู ระบบสังคมในการเรียน ระบบสนับสนุนรูปแบบ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
โดยองค์ประกอบต้องสัมพันธ์กัน ครูผู้ใช้รูปแบบจึงต้องเข้าใจกระจ่าง 

รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ มีจุดหมายหลักต่างกัน การจะบรรลุจุดหมายต้องใช้แนวคิดทฤษฎี
ต่างกัน ขั้นตอนการสอนต้องเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและท าให้เกิดผลที่ผู้เรียนได้ตามจุดหมาย 
อาทิ รูปแบบซิปปา (CIPPA) ใช้ทฤษฎี Constructivism เป็นพ้ืนฐาน สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรมได้ รูปแบบสะเต็มศึกษามีแนวคิดพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้หลายวิชา ทักษะ
หลายด้านในการเรียนที่เน้นประสบการณ์ มีผลผลิตจากการเรียน ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในการท างานได้  
จึงสามารถใช้รูปแบบนี้พัฒนาทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตนได้  นอกจากนี้ ครูยังสามารถปรับหรือเพ่ิม
ขั้นตอนหรือใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ทักษะ
อาชีพและผู้ประกอบการ ทักษะการคิดระดับสูงและนวัตกรรมได้ เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีจุดหมายหลักตรงกับสมรรถนะหลัก ครูจึงเลือกใช้ได้
โดยตรง อาทิ รูปแบบการสอนแบบสืบสอบ รูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เป็นต้น ครูที่ต้องการใช้
รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะในระยะเริ่ม ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาหลายสมรรถนะ
โดยใช้รูปแบบเดียว และไม่จ าเป็นต้องใช้หลายรูปแบบ เพราะครูต้องท าความเข้าใจรูปแบบอย่างถ่องแท้ในการสอน
ตามรูปแบบควรเน้นความสามารถของนักเรียนที่ปฏิบัติได้ แสดงออกได้ท าได้ในชีวิตจริง 
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ขั้นตอน 
1) ศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาในการท าความเข้าใจ

รูปแบบต้องเข้าใจทั้งขั้นตอน แนวคิดพ้ืนฐาน และหลักในการสดงออกของครู พิจารณาว่าจะก่อให้เกิดผลกับ
ผู้เรียนเป็นทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ ของสมรรถนะท่ีมุ่งพัฒนา 

2) เมื่อออกแบบกิจกรรมการสอนอาจปรับหรือเพ่ิมขั้นตอนในการฝึกทักษะหรือสมรรถนะย่อย  
เน้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถออกมาให้เห็นผลจริง เช่น เพ่ิมขั้นตอนการใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตจริง 

3) เนื่องจากการสอนตามรูปแบบมีความเป็นระบบแบบแผนสูง ครูจึงต้องเตรียมการ เตรียมพร้อมทั้ง
สื่อ อุปกรณ์ เอกสาร ค าถามส าคัญที่ครูใช้ รวมทั้งเครื่องมือวัด เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบ  
มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะได้ 

 

แนวทำงที่ 4: สมรรถนะเป็นฐำน ผสำนตัวชี้วัด 

การออกแบบการสอนที่ใช้สมรรถนะเป็นตัวตั้งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อ 
การใช้ชีวิตในอนาคตของตน ควบคู่ไปกับการมีความรู้ ทักษะส าคัญท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ให้ได้ทั้งปลา วิธีและเครื่องมือจับปลา 

ลักษณะ 
การสอนแนวทางที่ 4 นี้ เป็นการสอนโดยน าสมรรถนะและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันมาออกแบบ 

การสอนร่วมกัน เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะตามที่ตัวชี้วัดก าหนดไปพร้อมกับการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อชีวิตของเขา เหมาะส าหรับครูที่ได้ทดลองน าสมรรถนะเข้ามาในการเรียนการสอน
ปกติของตนตามแนวทางที่ 2 มาระยะหนึ่ง จนมีความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่จะก้าวออกจากการสอน
แบบเดิม ๆ ไปสู่การสอนที่เน้นสมรรถนะอย่างเต็มตัว หรือครูที่เห็นประโยชน์ของสมรรถนะและต้องการจะ
ออกแบบแผนการสอนของตน โดยให้สมรรถนะเป็นตัวน า แต่ขณะเดียวกันก็ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตร
อย่างครบถ้วน 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ คือ การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการสมรรถนะส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีการจัด 
การเรียนรู้ที่หลายหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาคุณสมบัติ ต่าง ๆ  
ผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
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ที่มำของหัวข้อ/หัวเรื่อง 
ในช่วงแรกนั้น การคิดจากสมรรถนะเป็นฐาน อาจเป็นสิ่งที่ครูยังไม่คุ้นเคย  จึงมีข้อเสนอแนะว่า  

ครูสามารถเริ่มได้หลายวิธี เช่น 
1. เริ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรง 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนั้น ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. เริ่มจากแนวคิด (Concept) เนื้อหาสาระ ความรู้ (Content/Knowledge) ส าคัญที่ต้องการให้
นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ได้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่สามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดหรือความรู้นั้น ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างแท้จริง 

ขั้นตอน 
1) ทบทวนสมรรถนะหลัก พิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละวิชา/กลุ่มสาระ และ

ตัวชี้วัดที่สอนในหลักสูตร 
2) ก าหนดหัวข้อ/หัวเรื่องจากปัญหา แนวคิด หรือ เนื้อหาสาระส าคัญในหลักสูตร (ดู ที่มาของหัวข้อ/

หัวเรื่องข้างบน) โดยเริ่มจากแนวคิดเนื้อหาสาระ ความรู้ส าคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้  
ได้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดหรือความรู้นั้น  ๆ  
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 

3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงที่เสริมสร้าง
สมรรถนะ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้ 

3.1) เมื่อได้ก าหนดหัวข้อ/หัวเรื่อง และแนวคิดส าคัญแล้ว วิเคราะห์ว่าหัวข้อ/หัวเรื่องนั้น 
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระใดมากที่สุด ซึ่งเมื่อวิ เคราะห์แล้วอาจพบว่า น้ าหนักของเนื้อหาสาระ 
ทักษะ อาจเท่า ๆ กัน ใน 2-3 กลุ่มสาระ ก็เป็นได้ ในขั้นต้นหากครูเคยชินกับการสอนแยกแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ แต่ยังไม่คุ้นเคยกับการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเลือกเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียว
อาจง่ายกว่า แต่ถ้าครูมีประสบการณ์การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาแล้ว การบูรณาการหลาย ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าเป็นหัวข้อ/หัวเรื่องเดียวกัน จะช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายยิ่งขึ้น และ 
การสอนเนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็จะกลมกลืนกันยิ่งข้ึนด้วย 

3.2) ก าหนดขอบเขตเนื้อหาสาระ ทักษะ เจตคติ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระ 
ที่สัมพันธ์กับหัวข้อ/หัวเรื่องที่เลือกมาสอน และในขณะที่ด าเนินการในข้อนี้ให้พิจารณาว่า สมรรถนะหลักข้อใด
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ ทักษะ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกลุ่มสาระนั้น ๆ ด้วย คู่ขนานกันไป ขั้นนี้ เมื่อเริ่มท าใหม่ ๆ 
ครูอาจต้องพิจารณากลับไปกลับมาระหว่างตัวชี้วัดในหลักสูตรกับสมรรถนะหลัก แต่เมื่อช านาญขึ้น ก็จะ
สามารถคิดท้ังสองเรื่องไปพร้อมกันได้โดยอัตโนมัติ 

3.3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยค านึงถึงสมรรถนะที่เลือกมา ซึ่งสัมพันธ์กับขอบเขตเนื้อหา 
ทักษะ เจตคติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระที่สัมพันธ์กับหัวข้อ/หัวเรื่องที่ก าหนด โดยท าความเข้าใจ 
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ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่เลือกมาว่า สมรรถนะนั้น ๆ ต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อะไร  
แล้วจึงเริ่มออกแบบกิจกรรมการสอน โดยน าสมรรถนะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ให้นักเรียนท า เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.4) ก าหนดค าถามส าคัญ ๆ ที่จะใช้ถามน า เพ่ือสร้างความตระหนักและให้แนวทางแก่ผู้เรียน 
ในการเรียนแต่ละหัวข้อย่อย โดยครูช่วยถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายในการหาค าตอบในบทเรียนนั้น ๆ 
เนื่องจากการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตจริงอย่างหลากหลาย ครูจึงต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าลอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองใช้ความรู้และ
ทักษะของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตนยังไม่คุ้นเคยหรือมั่นใจ โดยรับฟังและพร้อมให้ข้อคิดเพ่ิมเติม  
โดยไม่ด่วนตัดสินหรือบอกว่าผิด คิดไม่เป็น เช่น “ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะ 
ท าอย่างไร” หากผู้เรียนไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ครูควรช่วยถามน าตะล่อมความคิด 
ของนักเรียนขึ้นต้นให้ พูดให้ก าลังใจ หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน เช่น “นักเรียนลองคิด
ดูก่อน แล้วหันไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนข้าง ๆ ว่าคิดเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไร” “สิ่งที่นักเรียนตอบมานั้น 
ก็มีบางส่วนถูกแล้ว เราลองขอความเห็นจากเพ่ือน ๆ ให้ช่วยเติมเต็มค าตอบนี้ มีนักเรียนคนใดจะช่วยให้เหตุผล
เพ่ิมเติมได้ไหมคะ” จึงเห็นได้ว่า การสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะตามที่
ก าหนดในตัวบ่งชี้ของหลักสูตรในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายนั้น สัมพันธ์กับทักษะการคิดและ 
การท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา 

3.5) วางแผนการประเมินผล โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เมื่อ
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ แสดงว่ามีความรู้ความสามารถหรือมีการเรียนรู้เรื่องนั้นแล้ว โดยให้สอดคล้องและ 
ตอบรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยวางแผนให้ประเมินผลการเรียนรู้หลายด้าน  
เป็นงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่นได้ สามารถท าได้หลายวิธี อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ที่ส าคัญ ครูควรระบุเงื่อนไข
ความส าเร็จของงานอย่างชัดเจน เพ่ือเอ้ือต่อการประเมินผลลักษณะนี้ 

สมรรถนะเป็นความสามารถที่เป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหลายส่วนเข้าด้วยกัน 
จึงไม่สามารถประเมินอย่างชัดเจนได้ภายในเวลา 1-2 บทเรียน หากแต่สมรรถนะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือกระท า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันระหว่าง 
สาระความรู้ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ครูจึงประเมินได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะนั้น ๆ 
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แนวทำงที่ 5: บูรณำกำรผสำนหลำยสมรรถนะ 

การสอนสมรรถนะแบบบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักครบถ้วน ได้เรียนสาระ
การเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ อย่างมีความหมาย อีกทั้งช่วยให้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งที่ เรียนรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 

รู้จริง เข้าใจชัด และใช้เป็น 

ลักษณะ 
ส าหรับแนวทางที่ 5 “บูรณำกำรผสำนหลำยสมรรถนะ” เป็นการสอนโดยน าสมรรถนะหลักทั้ง 10 ด้าน 

เป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้ 
เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่น าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต สังคม และโลก เช่น 
สถานการณ์ ประเด็นส าคัญในสังคม ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา ทักษะ 
และเจตคติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียน  
กับประสบการณ์ในชีวิต สร้างประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ เพ่ือให้เกิดสรรถนะหลักทั้งสิบด้าน  
และน าใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองไทยผู้ใส่ใจสังคม การสอนแบบบูรณาการ
จึงเป็นแนวทางการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐานมากที่สุด 

ขั้นตอน 
1) ทบทวนสมรรถนะทั้ง 10 ด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ความรู้ ทักษะที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ

กลุ่มสาระต่าง ๆ 
2) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เป็นหน่วยที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์

และน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน หรือเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา วิธีการคัดเลือกหน่วย  
การเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

2.1) เริ่มจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจหรือสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้สนใจได้ง่าย 
2.2) เริ่มจากปัญหาที่พบในผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังคม และออกแบบหน่วยที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เกิด

ประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2.3) เริ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน

ระดับชาติ หรือระดับโลก 
2.4) เริ่มจากแนวคิด (Concept) ส าคัญที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และน า

แนวคิดนั้นไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3) ก าหนดแนวคิด และคิดค าถามให้สอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และตั้งค าถามที่โต้แย้งได้ เพ่ือให้

นักเรียนได้ฝึกคิด 
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4) ก าหนดขอบเขตเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะ เจตคติที่ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

ที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และการประเมินผล 
5) ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยน าสมรรถนะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนนั้น เนื่องจากครูมักคิดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปพร้อม ๆ กัน โดยค านึงถึงนักเรียน สื่อ ทรัพยากรที่มีในบริบทของตน การเรียงล าดับ การเขียนแผน 
การจัดการเรียนการสอน จึงอาจสลับ ยืดหยุ่นได้ตามความถนัดของครู สื่อที่มี และบริบทของโรงเรียน 

6) ด าเนินการสอน น าข้อมูล ข้อสังเกตจากการสอนมาประเมิน ปรับแผนระหว่างสอน และปรับปรุง
หลังสอน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือพัฒนาสมรรถนะได้มากข้ึน 

การสอนแบบบูรณาการนี้ เป็นแนวทางการสอนที่ให้ความส าคัญกับความสนใจ และความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียน จึงอาจมีการปรับ เพ่ิม หรือลดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ และวิธีประเมินผล หลังจากสอน 
ไปสักระยะ ซึ่งครูสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

แนวทำงที่ 6: สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ ำวัน 

การส่งเสริมสมรรถนะหลักขณะผู้เรียนปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเป็นวิธีการส่งเสริมสมรรถนะ
อย่างเป็นธรรมชาติและช่วยปลูกฝังให้สมรรถนะดังกล่าวมีความม่ันคงถาวรจากการปฏิบัติเป็นประจ า 
ทุกวันอีกด้วย 

 

ลักษณะ 
สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างสอดคล้อง  สัมพันธ์กับ 

การด าเนินชีวิตประจ าวันปกติของนักเรียน สอดคล้องกิจกรรมต่าง ๆ ที่มักเกิดในโรงเรียน นับเป็นการฝึก 
พัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ได้อย่างซ้ า ๆ อีกท้ังเป็นไปตามธรรมชาติปกติของชีวิตนักเรียน ที่จะมีความยืดหยุ่น และ
ท้าทายที่จะเผชิญสถานการณ์ตามธรรมชาติของชีวิต และเมื่อฝึกพัฒนาสมรรถนะนั้น  ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
และผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะค่อยๆ มีสมรรถนะนั้น ๆ อย่างแท้จริง สามารถน าความรู้ ทักษะ และ 
ประสบการณ์ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตจริง 

ในส่วนนี้จะน าเสนอตัวอย่างสมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวันและสมรรถนะย่อย  เพ่ือให้ครูได้ใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียน ตรวจสอบพฤติกรรมผู้เรียน และช่วยเหลือฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะดังกล่าว 
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แสดงดังตาราง 

กิจวัตรประจ ำวัน วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะระดับประถมศึกษำตอนต้น 
(ป.1-3) 

1. การเดินทางมาโรงเรียน 1. ตรงเวลาตามท่ีนัดหมายกัน 
2. โดยสารยานพาหนะอย่างถูกวิธี 
3. เดินทางอย่างระมัดระวัง 
4. ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น 
2. การท าความเคารพ  1. กราบ ไหว้อย่างถูกวิธี 

2. กราบ ไหว้ได้อย่างถูกต้องกับสถานะของบุคคล 
3. กราบ ไหว้ ได้อย่างถูกต้องกับสถานะของบุคคล และ

สถานการณ์ 
3. การช่วยเหลือส่วนรวม 1. ลงมือปฏิบัติช่วยเหลืองานส่วนรวมได้ครบถ้วน ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
2. ลงมือปฏิบัติช่วยเหลืองานส่วนรวม ได้เรียบร้อย 

คุณภาพงานดี 
3. ลงมือปฏิบัติช่วยเหลืองานส่วนรวม ตรงตามเวลาที่รับ

มอบหมาย 
4. การเล่นร่วมกัน 1. เล่นกับเพ่ือนหลากหลายกลุ่มได้ 

2. ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาการเล่นได้ 
3. ยอมรับว่าคนเราไม่เหมือนกัน 
4. แบ่งปันประนีประนอมในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
5. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เข้าใจและยกโทษให้เพ่ือน 

5. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 1. เตรียมตัวพร้อมก่อนเวลาเข้าแถว 
2. เข้าแถวตรงเวลา ไม่ให้ผู้อื่นคอย 
3. เอ้ือเฟ้ือ ประนีประนอม เพ่ือให้ทุกคนท าได้ถูกต้อง 

ตามระเบียบการเข้าแถว 
4. ฟังครูและเพ่ือนอย่างตั้งใจและให้เกียรติ 
5. ร่วมร้องเพลงชาติโดยรู้ว่าเพลงชาติคือตัวแทนของ

ความเป็นชาติไทย 
6. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ และเคารพ 
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กิจวัตรประจ ำวัน วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะระดับประถมศึกษำตอนต้น 
(ป.1-3) 

6. การมีสมาธิ 1. ยืน เดิน หรือ นั่งคนเดียว ไม่ส่งเสียง ไม่มองวอกแวก 
เป็นเวลายาวนานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 นาท ีอย่างมี
ความสุขเบิกบานใจ 

2. รู้ว่ามีลมหายใจเข้า ลมหายใจออกท่ีปลายรูจมูก  
เป็นเวลายาวนานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 นาท ีอย่างมี
ความสุขเบิกบานใจ 

7. การเข้าเรียน 1. เข้าเรียนตรงเวลา โดยรู้ว่าการรักษาเวลามีผลต่อตนเอง
และคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน 

2. ปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน มีมารยาทในการ 
อยู่ร่วมกัน ขออนุญาตเมื่อจะเข้า หรือออกจากห้องเรียน 

3. เอื้อเฟ้ือแบ่งปันหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียน 
4. รักษาความสะอาดในส่วนตน และสถานที่ส่วนรวม 

8. การรับประทานอาหาร 1. รับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ 
2. ลดการรับประทานหรือเติมเครื่องปรุงหวานมัน 
3. รับประทานอาหารได้สัดส่วนพอดีกับปริมาณ 

ความต้องการของร่างกาย 
4. มีระเบียบในการรับ แบ่งปันอาหารและใช้ของร่วมกับเพ่ือน 
5. เลือกอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

9. การขับถ่ายและท าความสะอาดร่างกาย 1. ดูแลร่างกายของตนเองให้สะอาดและปลอดภัยด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ  

2. ใช้ห้องน้ าถูกวิธีและรักษาความสะอาดของห้องน้ า 
เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน 

10. การใช้เวลาว่าง ใช้เวลานอกเวลาเรียน วิ่งเล่นออกก าลังกายให้ 
แข็งแรง พูดคุย เล่นกับเพ่ือน อ่านนิทาน ฟังเพลง 
ร้องเพลง ดูรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ ฯลฯ  

11. การชื่นชมกับความงามรอบตัว เพลิดเพลินกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
12. การเก็บออม 1. แบ่งเงินค่าขนมประจ าวันเป็นสามส่วนได้ทุกวัน คือ 

เงินออม เงินไว้บริจาคช่วยเหลือ และเงินใช้จ่าย 
2. น าเงินออมและเงินบริจาคหยอดกระปุกได้ทุกวัน 
3. ยินดีปราโมทย์ที่ได้น าเงินออมของตน ไปบรจิาคแก่ผู้อ่ืน 
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ขั้นตอน 
1) ศึกษาค้นคว้าทั้งในเชิงศาสนา ปรัชญามานุษยวิทยาอนาคตศึกษาฯลฯพิจารณา “อุปนิสัยดีงาม” 

ที่คาดหวังจะค่อย ๆ ปลูกฝังให้เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นมนุษย์คนไทยที่สมบูรณ์
ด ารงชีวิตที่ดีงามของตนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล กลั่นกรองประสบการณ์ พิจารณากิจกรรมในวิถีชีวิตนักเรียน เพ่ือก าหนด 
“สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน” ออกแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปกติในวิถีชีวิตนักเรียน 

3) ดู/ทบทวนกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนและวิเคราะห์เนื้อหาสาระความรู้ทักษะที่ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ 

4) ก าหนดแนวทางการปลูกฝังสมรรถนะที่สอดคล้องในกิจวัตรประจ าวัน โดยสร้างความเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่สัมพันธ์และน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน วิธีการก าหนดแนวทางการปลูกฝัง
สมรรถนะสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

4.1) เริ่มจากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 
4.2) เริ่มจากปัญหาที่พบในกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังคม และออกแบบ  

แนวทางการปลูกฝังสมรรถนะ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์จากกิจกรรมกิจวัตรประจ าวัน และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4.3) เริ่มจากปัญหาสังคม ประเด็นทางสังคม เหตุการณ์กิจวัตรประจ าวันที่เกิดขึ้น ในระดับ
โรงเรียน ระดับชุมชนระดับชาติ หรือระดับโลก 

4.4) เริ่มจากแนวคิด (Concept) ส าคัญที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจวัตรประจ าวัน  
สร้างองค์ความรู้ และน าแนวคิดนั้นไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

5) ก าหนดแนวทางการปลูกฝังสมรรถนะ และคิดค าถามให้สอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และ  
ตั้งค าถามที่โต้แย้งได้เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด 

6) ยกร่าง เกณฑ์ระดับคุณภาพ 4 ระดับ 
7) ยกร่าง ตัวอย่างการน า “สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประข าวัน” ไปฝึกพัฒนาในโรงเรียน เป็น 

รายประเด็น 
8) ยกร่าง ตัวอย่างการน า “สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน” ไปฝึกพัฒนาในโรงเรียน  

แบบบูรณาการ ในการวางแผนนั้น เนื่องจากครูมักคิดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน 
ไปพร้อม ๆ กัน โดยค านึงถึงนักเรียน สื่อ ทรัพยากรที่มีในบริบทของตน การเรียงล าดับการเขียนแผน  
การจัดการเรียนรู้ จึงอาจสลับ ยืดหยุ่นได้ตามความถนัดของครู สื่อที่มี และบริบทของโรงเรียน 

9) สอน ประเมิน ปรับแผนระหว่างสอน และหลังสอน 
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2. กำรออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
2.1 แนวคิดกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หมายถึง การวางแผนการสอนของหลักสูตร
รายวิชา ที่เกิดจากการศึกษาและก าหนดแนวทาง และวิธีการตั้งแต่ก่อนการสอน ขณะด าเนินการสอน  และ 
หลังการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียน จบหลักสูตรรายวิชานั้นแล้วสามารถปฏิบัติงาน 
ได้บรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์รายวิชา และสมรรถนะรายวิชาองค์ประกอบของการจัดท าแผนการสอน 
ฐานสมรรถนะ แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ซึ่งจัดเป็นล าดับขั้น ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

1) ขั้นศึกษำและจัดเตรียมทรัพยำกรพื้นฐำน การวางแผนด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษา วิเคราะห์
ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากร นับเป็นองค์ประกอบที่เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญมาก ภารกิจที่ต้องท า 
ในขั้นตอนนี้มี ดังนี้ 

1.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวเรื่อง ตลอดจนขอบเขตของเนื้อหาที่ก าหนด
อย่างคร่าว ๆ ในหลักสูตร 

1.2) ส ารวจและวินิจฉัยผู้เรียน 
1.3) ส ารวจทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน 

เช่น อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น 
1.4) ส ารวจสภาวะแวดล้อม ตลอดจนความรู้  ความสามารถของผู้สอนที่จะต้องน ามาเพ่ือใช้ 

ในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป 
2) ขั้นก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แล้ว ก็จะน าข้อมูล

ดังกล่าวมาก าหนดวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอน ภารกิจที่จะต้องกระท าในขั้นนี้ มีดังนี้ 
2.1) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.2) ก าหนดวิธีน าเข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงจูงใจ 
2.3) ก าหนดวิธีสอนในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
2.4) ก าหนดสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับการจัดเตรียมสื่อท่ีจ าเป็นไว้อย่างพร้อม 
2.5) ก าหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2.6) ก าหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนเลือกและสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น 

ใบงาน ใบทดสอบ เป็นต้น 
3) ขั้นด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นการน าสิ่งที่ได้ศึกษา จัดเตรียมไว้ มาใช้ในขั้นตอนนี้

จะต้องพยายามใช้วิธีการที่จัดเตรียมไว้ ผู้สอนจะต้องใช้ความรู้และทักษะในการน าการเรียนการสอนให้ส าเร็จ
ผลตามเป้าหมายและวิธีการ 
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4) ขั้นกำรประเมินผล เป็นขั้นของการตรวจสอบผลว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ผู้เรียนเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด การเตรียมการในขั้นนี้  จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นของการน า 
สิ่งที่เตรียมมาใช้ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจของผู้เรียนในทันที ซึ่งจะป้อนข้อมูลกลับไปยัง
ผู้ เรียนเพ่ือปรับความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปตามเป้าหมาย จากองค์ประกอบของการจัดระบบในการ  
วางแผนการสอนดังกล่าว จะเป็นแนวทางพัฒนาเพ่ือก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้ เป็น
ระบบ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

4.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป ตลอดจนขอบเขตเนื้อหา 
4.2) ศึกษาวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
4.3) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.4) เลือกวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน 
4.5) ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.6) ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 
4.7) ศึกษาข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน ามาปรับปรุงวิธีสอนในครั้งต่อไป ผู้สอนจะต้องมีการวางแผน 

ไว้ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดล่วงหน้า เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้มากที่สุด และใน  
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนจะสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบท 
ของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นก่อน  
การสอน ขณะด าเนินการสอน และประเมินผลความก้าวหน้าเป็นล าดับสุดท้าย 

2.2 ตัวอย่ำง กำรออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
ตัวอย่างการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะในส่วนนี้ใช้รูปแบบแนวทางที่ 1 

“ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ” โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
1) ตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมำตรฐำน/ตัวชี้ วัดตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
การวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงสมรรถนะ 
1.1 มำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ต้องกำรพัฒนำ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 

และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
  2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
  4. อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
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5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

เรียนรู้ได้เหมาะสม 
1.2 สมรรถนะท่ีต้องกำรเสริม 
สมรรถนะ คือ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัด 1. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา 

ด าเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
   2. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา 
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ตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ตัวอย่ำง ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ) 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดัตำมสำระเรียนรู ้ สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และท ำได ้ สำระกำรเรยีนรู้ ตัวชี้วดัสมรรถนะ (สพฐ) สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย (กอ.ปศ.) 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้

ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง
กับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและ
ชุมชน 

การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
ชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ
ชีวิตประจ าวัน 

ควำมสำมำรถในกำรแกป้ัญหำ 

1. ใช้กระบวนการแก้ปญัหาโดยการวิเคราะห์
ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 
2. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา 

กำรเป็นพลเมืองตื่นรู ้
-เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงและ
กฎหมายรวทั้งแนวปฏบิัติตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

2. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงาม 

-การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม 
-ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงาม 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจาก
อดีต-ปัจจุบัน 

 ทักษะชีวติและควำมเจริญแหง่ตน  
-พร้อมรับความเปลีย่นแปลง สามารถปรับตัว 
เผชิญปัญหา แก้ปัญหา ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
และฟื้นคืนสภาพจากปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้
เหมาะสม ถกูกาลเทศะ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย มารยาทไทย  ทักษะชีวติและควำมเจริญแหง่ตน  
-มีสุนทรียภาพชื่นชมความในธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยให้ธ ารงต่อไป 

4. อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 

-เข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรม 

-วิเคราะห์ความแตกตา่งกันระหวา่ง
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใน
สังคมไทย 

 กำรเป็นพลเมืองตื่นรู ้
-มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาร่วมกนั
สามารถแสดงจุดยืนของตนเองมีทักษะในการ
ตัดสินใจ การแกป้ัญหา การแก้ไขความขัดแย้ง
ด้วยการให้ความร่วมมอืและการแสดงออกซ่ึง
ความสามารถทีจ่ะอยู่ร่วมกันทา่มกลางความ
หลากหลาย 

5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้ขอ้มูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

ตัดสินใจและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารได้
เหมาะสม 

ข้อมูล ข่าวสาร เหตกุารณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
-คิดพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีข้อมูลเกีย่วข้อง
กับเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ และประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สามารถสรุปความเข้าใจและให้ความเหน็ใน
เร่ืองนั้น ๆ 
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2) ตัวอย่ำง กำรก ำหนดกิจกรรมเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะ 
ตัวอย่างของการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะจะใช้รูปแบบละแนวทางการเรียนรู้ที่ 1 คือ “ใช้งานเดิม 

เสริมสมรรถนะ” โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
สถำนกำรณ ์
ครูอ่อง วัลลภา บุญเสี่ยง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้ใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน

การสอนหน่วย “ของเล่นของใช้” หน่วยย่อย “วัสดุหรรษา” ของตน แต่เนื่องจากแผนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนครูอ่อง มีการก าหนดให้ระบุกระบวนการคิดและการท างานไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน  
อย่างชัดเจน การวิเคราะห์สมรรถนะของครูอ่องจึงท าได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่างที่ยกมาจากบางส่วนของกิจกรรมของ
ครูอ่องในชั่วโมงท่ี 1 ดังนี้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยให้
นักเรียนแตล่ะกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  

กำรเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ีมีส ำนึกสำกล   
- ปฏิบัติตามบทบาทและหนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบต่อครอบครัวชั้นเรียน
โรงเรียนและชุมชนอย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนแตล่ะกลุม่ส ารวจวัสดทุี่ใช้ท าของเล่น
ของใช้ และร่วมวางแผน สังเกตรวบรวม บันทึก
และสรุปผลการสังเกตรวบรวม ระบุชนิดของวัสดุที่
ท าของเล่นของใช้ โดยครูน านักเรยีนออกไปส ารวจ
ตามที่ต่าง ๆ รอบโรงเรยีนภายในเวลา 15–20 นาที 
เพื่อสังเกตและรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ท้ังที่เป็นของ
เล่นและของใช้ให้ได้ อย่างน้อย 5 อย่าง และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
วัสดุว่า ของเล่นและของใช้ที่ส ารวจนั้น แต่ละอย่าง
นั้นท าจากอะไร บันทึกข้อมลูลงในแบบฝึกที่ 1 

กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
- ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณต์่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน
คาดคะเนหาค าตอบและคดิวิธีการหาค าตอบโดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือช่วยในการส ารวจตรวจสอบเก็บข้อมูลและสรุปค าตอบ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรอืคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
กำรเป็นพลเมืองต่ืนรู้ ที่มีส ำนึกสำกล   
-  อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร รักษาสิทธิของตนเองโดยเคารพและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างพึ่งพาอาศัยกันท้ังผู้ที่อยู่ในช้ันเรียน โรงเรยีน 
ครอบครัว และชุมชน ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างในด้านอายุ 
เพศ ความถนัด ฐานะ และบทบาทหน้าที่  
ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน  
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ไดบ้อกได้ว่า ตน
ชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคดิ ความรู้สึกความต้องการ และปัญหาของตนได ้
- มีวินัยในการปฏิบัตติามสุขบัญญตัิ ท ากิจวัตรประจ าวัน กิน  เล่น 
เรียน ช่วยท างาน  พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี พอเหมาะกับวัย 
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงของครอบครัวและโรงเรียน
รวมทั้งมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และปฏิบัตตินต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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3) ตัวอย่ำง กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
ครูอ่องได้ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละแผนการจัด  

การเรียนรู้ แล้วจึงได้ทดลองปรับวัตถุประสงค์ให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ(C-Competency) และปรับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้อื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ ของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ (Knowledge) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
2. นักเรียนสามารถระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (Knowledge) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
3. นักเรียนเกิดความตระหนักในวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (Attribute) (ชั่วโมงท่ี 2) 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องที่ตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นของเล่น สิ่งใด 

เป็นของใช้ด้วยเหตุผลสนับสนุน (Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1) 
5. นักเรียนมีทักษะสังเกต ส ารวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว 

(Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1) 
6. นักเรียนมีทักษะการคิด แปลความ สังเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้

รอบตัวในการอภิปรายร่วมกันในชั้น (Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1) 
7. นักเรียนใช้กระบวนการท างานกลุ่มในการส ารวจและสรุปผลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้ 

(Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
8. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการท าส ารวจ น าเสนอ และอภิปราย

ร่วมกัน (Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
9. นักเรียนรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน (Attribute) 

(ชั่วโมงท่ี 1-2) 
วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (C-Competency) ของหน่วยการเรียน คือ 
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  และ

กระบวนการกลุ่มท างานในการส ารวจ น าเสนอ และอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับชนิดวัสดุที่ใช้ในการท าของเล่นของใช้รอบตัว (Competency) 
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4) ตัวอย่ำง กำรออกแบบกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 

สมรรถนะผู้เรียน 

สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน 
กำรวัด 

และประเมินผล 
สมรรถนะของ กอปศ. 

“ทักษะกำรคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม” 

สมรรถนะตำมหลักสูตร 
“ควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ” 
ส 2.1  เขา้ใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมือง
ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันใน
สังคมไทย และสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

ป.6/5 ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เลือกรับและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
เรียนรูไ้ด้เหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 
-คิดพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดย
มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
อย่างเพียงพอ สามารถ
วิเคราะห์วิพากษ ์และ
ประเมินข้อมูลและเหตุผล 
สามารถสรุปความเข้าใจและ
ให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ 

ตัวชี้วดั 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ 

ข้อมูล ข่าวสาร เหตกุารณ์ต่าง ๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ขั้นที่ 1 ก ำหนดปัญหำ 
-ครูน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 
ขั้นที่ 2 ท ำควำมเขำ้ใจปญัหำ 
2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 
5-6 คน 
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข 
2.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ระบุว่าในการแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนด จ าเป็นต้อง
ศึกษาความรู้จากเร่ืองอะไรบ้าง 
2.4 ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ  แล้วครู
เติมเต็มความรู้ 
ขั้นที่ 3 ด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
3.1 ครูจัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้
นักเรียนไว้ส าหรัยศึกษาค้นคว้า เช่น 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต  ฯลฯ 
3.2 ให้นักเรียนก าหนดสิ่งที่ตนเอง
ต้องเรียนรู้ในการที่จะแนวทางการ
แก้ไข 

-ผังมโนทัศน์แนวทางการ
แก้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  
 
 

-การประเมินผังมโน
ทัศน์ 



 
 

100 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 

สมรรถนะผู้เรียน 

สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน 
กำรวัด 

และประเมินผล 
สมรรถนะของ กอปศ. 

“ทักษะกำรคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม” 

สมรรถนะตำมหลักสูตร 
“ควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ” 
3.2 ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองเป็น
รายบุคคลจากแหล่งข้อมูล 
ขั้นที่ 4 สังเครำะห์ควำมรู ้
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายถึงเรื่องที่ตนเองศึกษาและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่าเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม่ 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่ำของ
ค ำตอบ 
5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู ้
5.2 นักเรียนทุกกลุ่มร่วมสรุปเป็น
ภาพรวมทั้งชั้น 
5.3 ให้นักเรียนแต่ละคนน าข้อสรุปที่
ได้ มาเขียนเรียบเรียงเป็นความรู้ของ
ตนเอง 
ขั้นที่ 6 น ำเสนอและประเมินผล
งำน 
6.1 นักเรียนน าข้อสรุปที่ได้มา
จัดระบบและน าไปสู่การเขียนผังมโน
ทัศน์ 
6.2 ให้ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
6.3 ให้ทุกกลุ่มประเมินการเขยีนผัง
โนทัศน์ของเพื่อน 
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5) ตัวอย่ำง แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 /2561 
หน่วยการเรียนรู้  ของเล่นของใช้    หน่วยย่อย วัสดุหรรษา      จ านวน 2 ชั่วโมง 

(แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนน้ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรสอนหน่วยใหญ่  “ของเล่นของใช้” ซึ่งใชเ้วลำทัง้สิ้น 12 ชั่วโมง) 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
1.1 มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัดชั้นปี 
สำระ มำตรฐำน ตัวช้ีวัดรำยปี 

สาระที่ 3  
สารและ
สมบัติ 
ของสาร 

ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สารกับโครงสร้าง และแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ป 2/1 ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่น ามาท า
ของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สาระที่ 8  
ธรรมชาติ
ของ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี
รูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล
และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลา
นั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ป 2/1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่ก าหนดให้
และตามความสนใจ 
ป 2/2 วางแผน การสังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและของครู 
ป 2/3  ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
ป 2/4 จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบและน าเสนอผล 
ป 2/5 ตั้งค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
ป 2/6 แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็น
ความรู้ 
ป 2/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมาโดยเขียนภาพ  แผนภาพหรือค าอธิบาย 
ป 2/8 น าเสนอผลงานด้านวาจาให้ผู้อ่ืน เข้าใจ
กระบวนการและผลของงาน 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

1) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (C-Competency) 
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ภาษาไทยในการสื่อสารและ

กระบวนการกลุ่มท างานในการส ารวจ น าเสนอ และอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับชนิดวัสดุที่ใช้ในการท าของเล่นของใช้รอบตัว (C) 

2) วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ ของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ (Knowledge) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
2. นักเรียนสามารถระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (Knowledge) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
3. นักเรียนเกิดความตระหนักในวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว (Attribute) (ชั่วโมงท่ี 2) 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องที่ตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นของเล่น สิ่งใดเป็น

ของใช้ด้วยเหตุผลสนับสนุน (Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1) 
5. นักเรียนมีทักษะสังเกต ส ารวจ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้รอบตัว 

(Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1) 
6. นักเรียนมีทักษะการคิด แปลความ สังเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้

รอบตัวในการอภิปรายร่วมกันในชั้น (Process skill)  (ชั่วโมงท่ี 1) 
7. นักเรียนใช้กระบวนการท างานกลุ่มในการส ารวจและสรุปผลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในของเล่นของใช้ 

(Process skill) (ชั่วโมงท่ี 1-2) 
8. นักเรียนใช้ความสามารถในการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการท าส ารวจ น าเสนอ และอภิปราย

ร่วมกัน (Process skill) (ชั่วโมงที่ 1-2) 
9. นักเรียนรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรม  และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน (Attribute) 

(ชั่วโมงท่ี 1-2) 
1.3 สำระกำรเรียนรู้ 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ 
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1. ซื่อสัตย์ สุจริต  2. มีวินัย  3. ใฝ่เรียนรู้ 
  4. มุ่งม่ันในการท างาน  5. มีจิตสาธารณะ 
2. หลักฐำนกำรเรียนรู้ 

2.1 ภำระงำน/ชิ้นงำน 
2.1.1 ระบุชนิดที่ใช้ท าของเล่นของใช้ 
2.1.2 น าเสนอผลการสังเกต ส ารวจวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ 
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2.2 เครื่องมือ/สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

2.2.1 แบบฝึก เรื่อง วัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ 
2.2.2 วัสดุที่ท าของเล่นของใช้ 
2.2.3 บริเวณโรงเรียน 

2.3 กำรวัดผลประเมินผล 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่เลือกมา คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 

3. กำรจัดกำรเรียนรู ้
กิจกรรม สมรรถนะ 

กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมชั้วโมงท่ี 1) 
1. ตั้งค าถามเพ่ือก าหนดประเด็นการสังเกตเกี่ยวกับชนิด
วัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยครู
น าเสนอของเล่นและของใช้ที่เตรียมมาให้นักเรียนสังเกต
และพิจารณา แล้วถามว่าสิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็น
ของใช้ หลังจากตอบค าถามแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ดังนี้ 
“เพราะเหตุใด นักเรียนถึงคิดว่าสิ่งที่นักเรียนตอบเป็นของ
เล่นหรือของใช้” เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าของเล่นก็คือสิ่งที่
น ามาเล่นเพื่อให้ความเพลิดเพลิน  ส่วนของใช้ก็คือสิ่งที่
น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 

- ดินสอ ใช้เขียนหนังสือ 

- ไม้บรรทัดใช้ขีดเส้นให้ตรง 

- กระเป๋าน ามาใส่หนังสือ 

- เก้าอ้ี  ใช้ในการนั่ง 

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
-  พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั บอก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเลา่เรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือ
บอกผ่านการเลน่บทบาท 
-  ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
และทดลองใช้หรือเลือกใช้ภาษาไทย  เพ่ือวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ 
ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยให้นักเรียนแต่ 
ละกลุ่มมีคนเก่งปานกลางและอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 

กำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล   
- ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของ 
ใช้และร่วมวางแผนสังเกตรวบรวมบันทึกและสรุปผลการ
สังเกตรวบรวมระบุชนิดของวัสดุที่ท าของเล่นของใช้โดยครู
น านักเรียนออกไปส ารวจตามที่ต่าง ๆ รอบโรงเรียนภายใน
เวลา 15 – 20 นาท ีเพ่ือสังเกตและรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
- เขียนข้อความ เรื่องสั้น ๆ เพ่ือบอกความคิด ความรู้สึก หรือ
แต่งเรื่องตามจินตนาการ โดยมคีวามสามารถในการเขียนใน
ระดับ A1 ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรก าหนด* สามารถ
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กิจกรรม สมรรถนะ 
ทั้งท่ีเป็นของเล่นและของใช้ให้ได้อย่างน้อย๕อย่างและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุว่า 
ของเล่นและของใช้ที่ส ารวจนั้น แต่ละอย่างนั้นท าจากอะไร 
บันทึกข้อมูลลงในแบบฝึกที่ 1 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการส ารวจของ
กลุ่มหน้าชั้นเรียน (กิจกรรมชั่วโมงที่ 2) 

เขียนให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และค านึงถึง
ผู้อ่านและผู้ที่ตนเขียนถึง 
กำรสืบสอบทำงวิทยำศำสตร์ และจิตวิทยำศำสตร ์
 - ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน 
ชีวิตประจ าวัน คาดคะเนหาค าตอบและคิดวิธีการหา 
ค าตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการ 
ส ารวจตรวจสอบ เก็บข้อมูลและสรุปค าตอบ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง 
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน สามารถชี้แจง 
เหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
กำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล   
- ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม  
- อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร รักษาสิทธิของตนเอง โดย
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
- อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างพ่ึงพาอาศัยกันทั้งผู้ที่อยู่ในชั้นเรียน 
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ด้วยความเข้าใจในความ
แตกต่างในด้านอายุ เพศ ความถนัด ฐานะ และบทบาท
หน้าที่ 
ทักษะชีวิตและควำมเจริญแห่งตน  
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถท าได้ และสิ่งที่ท าไม่ได้  
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ท ากิจวัตรประจ าวัน 
กิน เล่น เรียน ช่วยท างาน พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี 
พอเหมาะกับวัย 
- ควบคุมอารมณ์ปรับตัวร่วมเล่นและเรียนกับเพ่ือนๆได้
รู้จักแบ่งปันสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
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กิจกรรม สมรรถนะ 
5. นักเรียนทั้งหมดและครูร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า 
- ของเล่นของใช้มีมากมาย ท าจากวัสดุต่าง ๆ กันบางอย่าง
ท าจากวัสดุเพียงอย่างเดียวบางชนิดท าจากวัสดุหลาย ๆ 
อย่างประกอบกัน ของเล่นของใช้ต่างชนิดกัน อาจใช้วัสดุ
เหมือนกัน 
- วัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้มีหลายอย่าง เช่น ไม้ พลาสติก 
กระดาษ ยาง โลหะ ฯลฯ 

กำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีส ำนึกสำกล 
- ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างเหมาะสม  
- อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร รักษาสิทธิของตนเอง โดย
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
- มีส่วนรว่มในการก าหนดกติกา ปฏิบัติตามกติกาใน
ห้องเรียน และโรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
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ใบกิจกรรมที่ 3.1  
กำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1..........................................................................................................เลขที่ ............................................. 
2..........................................................................................................เลขที่ .............................................  
3..........................................................................................................เลขที่ .............................................  
4..........................................................................................................เลขที่ ................................ ............. 
5..........................................................................................................เลขที่ .............................................  
6..........................................................................................................เลขที่ ............................................. 

ค ำชี้แจง 

1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน ร่วมกันศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้และวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ก าหนดโดยเชื่อมโย ง

กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ก าหนดให้ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงสมรรถนะ โดยสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯนั้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

3. น าเสนอผลงานกลุ่ม ในที่ประชุม ใช้เวลา 3-5 นาท ี
 

(งำนกลุ่ม) 
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 กำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้เรียนกับมำตรฐำน/ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และท ำได้ สำระกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดสมรรถนะ (สพฐ.) 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย (กอปศ.) 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้  
ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศและโลก  
น าความรูไ้ปใช้ในในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตล่ะท้องถิ่น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. วิเคราะหผ์ลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษย์ต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ท้ังโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................... 
................................................................................ 
............................................................................... 
................................................................................ 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2  
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
2.......................................................................................................เลขที่ .......................................... ... 
3.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
4.......................................................................................................เลขที่ ............................................. 
5.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
6.......................................................................................................เลขที่ .............................................  

ค ำชี้แจง 

1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-6 คน ร่วมกันศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรม (20 นาที) 
1.1 ศึกษาใบความรู้ที่ 3 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ สมรรถนะส าคัญ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

1.2 ร่วมกันอภิปรายและคัดเลือก พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลักของผู้เรียน ที่ครูคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น 
และบนัทึกลงในช่องตารางด้านขวา ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกัน 

1.3 เขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะ (C) และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้น K P A 

2. น าเสนอผลงานกลุ่ม ในที่ประชุม ใช้เวลา 3-5 นาที 
  

(งำนกลุ่ม) 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 2 /2561 
หน่วยกำรเรียนรู้  กำรวัดแสนสนุก           จ ำนวน 3 ชั่วโมง 

1. สำระ กำรวัดและเรขำคณิต 

มำตรฐำน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งของที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด ป 1/1 วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 

2. สมรรถนะหลักของผู้เรียน (ผู้เข้าอบรมพิจารณาเลือกสมรรถนะหลักและใส่เครื่องหมาย ลงใน   
โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     ความสามารถในการสื่อสาร 
     ความสามารถในการคิด 
     ความสามารถในการแก้ปัญหา (บังคับเลือก) 
     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (K, P, A, C) 
3.1 จุดประสงค์สมรรถนะ (C) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………… 

3.2 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด (K, P, A) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

การวัดความยาว เป็นการหาความยาวตามแนวนอน โดยใช้เครื่องมือวัดได้หลายรูปแบบตามวัตถุที่วัด 
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5. สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1 มีวินัย   6.2 ใฝ่เรียนรู้  6.3 มุ่งม่ันในการท างาน 

7. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

ชั่วโมงท่ี 1 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกันร้องเพลง “การวัด” 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา ตอบค าถามเก่ียวกับเนื้อเพลง 
(ความยาว สูง ต่ า ยาว สั้น หนา บาง) 
3. นักเรียนส ารวจสิ่งของ เครื่องใช้ที่มีอยู่ในชั้นเรียน โดยให้
นักเรียนจับ/หยิบขึ้นมา พร้อมทั้งบอกชื่อสิ่งของ 
4. ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับการวัดสิ่งต่าง ๆ 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการวัดความยาวของสิ่งของต่าง ๆ 
6. ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับวิธีการวัดความยาวให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น 
    “นักเรียนจะวัดความยาวสิ่งของที่มีอยู่ด้วยวิธีใด” 
    “นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่รอบตัวอะไรบ้างที่สามารถวัด
สิ่งของที่ต้องการได้”  
    “หน่วยวัดที่ต่างกันได้ผลการวัดเหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด” 
    “อุปกรณ์ท่ีใช้วัดแต่ละชนิด มีวิธีการวัดที่เหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร 
7. แบ่งนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน (เก่ง กลาง 
อ่อน) ครูเตรียมสื่อที่มีขนาดความยาวต่าง ๆ กัน เช่น กล่องชนิด
ต่าง ๆ กล่องดินสอ สมุด หนังสือ และเศษวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ แล้วให้
นักเรียน แต่ละกลุ่มวัดความยาว โดยใช้หน่วยการวัดที่ต่างกัน 
เช่น ลวดเสียบกระดาษ ยางลบ ปากกาเมจิก โดยทุกคนในกลุ่ม
ร่วมกันฝึกปฏิบัติแล้วบันทึกผลการวัดลง ใบกิจกรรมที่ 1.1 
8. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลของการวัดสิ่งของเดียวกัน แต่
ใช้หน่วยการวัดต่างกันท าให้ระยะความยาวต่างกัน 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
ชั่วโมงท่ี 2 
1. แบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม เหมือนเดิม ครูแจกสิ่งของที่มีความยาว
เท่ากัน และหน่วยการวัดชนิดเดียวกัน 
2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลของการวัดสิ่งของที่มีความยาว
เท่ากันและหน่วยการวัดที่มีความยาวเท่ากัน ท าให้ผลของการวัด
เท่ากัน  ดังนั้น หน่วยการวัดที่มีความยาวเท่ากัน เรียกว่า หน่วย
กลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
3. ครูแจกหน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  ให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่ม หาสิ่งของที่มีในบริเวณโรงเรียน กลุ่มละ 3 สิ่งของ แล้ว
บันทึกลงในใบกิจกรรม ที่ 1.2 แล้วน าเสนอผลการวัด กลุ่มละ
เวลา 2-3 นาท ี

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะหลักของผู้เรียน  

ชั่วโมงที่ 3 
1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมวันแม่ เนื่องจากในเดือนสิงหาคมเป็นเดือน
ที่ส าคัญ มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่ จะมีการเขียนจดหมายอวยพร 
บอกรักคุณแม่ หรือคนที่เรารักเหมือนแม่ โดยครูก าหนดให้
นักเรียนท าบัตรอวยพร โดยใช้ขนาดกระดาษตามหน่วยวัดที่เลือก  
2. ให้นักเรียนวัดความยาวของบัตรอวยพรวันแม่ และลองดูว่าจะ
ใช้ซองจดหมายขนาดเท่าใดจึงจะใส่บัตรอวยพรใบนี้ได้ 

3. นักเรียนลงมือท าบัตรอวยพรวันแม่และซองใส่บัตรอวยพร 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอภิปราย ว่า การกะความยาว
ได้ของวัสดุ และการวัดความยาวได้ มีประโยชน์อย่างไร ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

8. กำรวัดผลและประเมินผล 
8.1 ภำระงำน/ชิ้นงำน 

 1. ใบงานที่ 1.1 

2. ใบงานที่ 1.2 

3. บัตรอวยพรวันแม่ 
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8.2 วิธีกำรวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงความสามารถในขณะร่วมกิจกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง 

- ด้านการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

- ด้านการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในด้านการคิด การร่วมมือกันในกลุ่ม 

 2. ตรวจผลงาน 

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1. ชาร์ทเพลง “การวัด” 
 2. สื่อที่มีสีสันสวยงาม เช่น กล่องชนิดต่างๆ กล่องดินสอ สมุด หนังสือ และเศษวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น 

3. หน่วยการวัดที่ต่างกัน เช่น ลวดเสียบกระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกาเมจิก ไม้ไอศกรีม เป็นต้น 
 4. อุปกรณ์การท าบัตรอวยพรวันแม่ เช่น กระดาษการ์ด ซองจดหมาย สีไม้ เป็นต้น 
 5. แหล่งเรียนรู้ เช่น สิ่งของต่างๆบริเวณภายในโรงเรียน  
 6. ใบงานที่ 1.1 และ ใบงานที่ 1.2 
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ใบกิจกรรมที่ 3.3 
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้อิงสมรรถนะ 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
5.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
6.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

ค ำชี้แจง 
1. ให้ศึกษากรณีตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อิงสมรรถนะในใบความรู้ที่ 3 
2. เมื่อศึกษาแล้วให้ผู้ เข้ารับการอบรมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อิงสมรรถนะ ตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ เลือกตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ 

(งำนกลุ่ม) 
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ใบกิจกรรมที่ 3.3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ...................................................................................................................ชั้น ...................................................... 

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วัด 
สมรรถนะผู้เรียน 

“ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ” 

สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำระงำน/ชิ้นงำน 
กำรวัด 

และประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วดั     
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หน่วยที่ 4 
กำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

กิจกรรม เนื้อหำ 
รูปแบบ 

กำรอบรม 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ส่ือ/อุปกรณ์ 

สร้าง 
ความเข้าใจ 

- แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบการ
ประเมินสมรรถนะ 
- องค์ประกอบส าคัญในกรอบ 
การประเมินสมรรถนะ 

- วิธีการประเมินสมรรถนะ 
- เครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
- ช่วงเวลาในการประเมินสมรรถนะ 

- ศึกษาใบความรู้ 
- สรุปองค์ความรู้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเสนอผลงานกลุ่ม 
- ฟังบรรยายสรุป 

1 - ใบความรู้ที่ 4  
- ppt 

ลงมือท า - ออกแบบการประเมินสมรรถนะ - ปฏิบัติ 2 - ใบความรู้ที่ 4 
- ใบกิจกรรมที่ 4 
- ppt 
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หน่วยที่ 4 
กำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. สำระส ำคัญ 
การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน เป็นการวางแผนในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียนทั้งในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายในการประเมิน ภารกิจหรือชิ้นงานที่มอบหมายให้นักเรียนได้ท า 

วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน เพ่ือให้ได้ผลประเมิน 

ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและ

ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

จึงต้องมีการวางแผนการประเมินให้สอดคล้องสมรรถนะเป้าหมายในการประเมิน และกิจกรรมการจัด 

การเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสามารถท าได้หลากหลายวิธี ได้แก่ ผู้เรียน

ประเมินตนเอง ครูประเมินผู้เรียน ประเมินแบบผสมผสาน (360 องศา) ในส่วนของวิธีการประเมินนั้น ครูผู้สอน

จะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) 

พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) นอกจากนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวิธีการประเมิน และพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละตัวชี้วัด  

ของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน นอกจากนี้ ช่วงเวลาในการประเมินนั้นควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการจัดการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี

การศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนได้ 

3. เวลำ 
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 ฟังการบรรยาย 
4.2 ศึกษาใบความรู้ 
4.3 เรียนรู้จากตัวอย่าง 
4.4 ปฏิบัติกิจกรรม 

 
 



 
 

120 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

5. กิจกรรม 
5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประเมินสมรรถนะ (PowerPoint  

ใบความรู้ที ่4) 

5.2 ผู้ เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ที่  4 และปฏิบัติกิจกรรม“ออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน”  

(ใบกิจกรรมที่ 4) 

5.3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินสมรรถนะ 

6. ส่ือ 
6.1 ใบกิจกรรม 
6.2 แบบบันทึกกิจกรรม 
6.3 ใบความรู้ที่ 4 การออกแบบการประเมินสมรรถนะ 
6.4 PowerPoint เรื่อง การออกแบบการประเมินสมรรถนะ 

7. วิธีกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้งสองรายการ 

รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

การสังเกตและ

การซักถาม 

สามารถอธิบาย

แนวคิดและหลักการ

ออกแบบการ

ประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

สามารถอธิบาย

แนวคิดและ

หลักการออกแบบ

การประเมิน

สมรรถนะผู้เรียนได้ 

ไม่สามารถอธิบาย

แนวคิดและ

หลักการออกแบบ

การประเมิน

สมรรถนะผู้เรียนได้ 

การออกแบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ตรวจผลงาน ออกแบบการ

ประเมินได้สอดคล้อง 

ครอบคลุมกับ

สมรรถนะที่ก าหนด  

ออกแบบการ

ประเมินได้

สอดคล้อง แต่ยัง 

ไม่ครอบคลุม

สมรรถนะที่ก าหนด 

ออกแบบการ

ประเมินได้ แต่ 

ไม่สอดคล้องกับ

สมรรถนะที่ก าหนด  
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ใบควำมรู้ที่ 4 
กำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน เป็นการวางแผนในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียนทั้งในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นเป้าหมายในการประเมิน ภารกิจหรือชิ้นงานที่มอบหมายให้นักเรียนได้ท า 

วิธีการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน เพ่ือให้ได้ผลประเมิน 

ที่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการจัดสรรการใช้ทรัพยากรและ

ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

จึงต้องมีการวางแผนการประเมินให้สอดคล้องสมรรถนะที่ เป็นเป้าหมายในการประเมิน และกิจกรรม 

การจัดการเรยีนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสามารถท าได้หลากหลายวิธี ได้แก่ ผู้เรียน

ประเมินตนเอง ครูประเมินผู้เรียน ประเมินแบบผสมผสาน (360 องศา) ในส่วนของวิธีการประเมินนั้น ครูผู้สอน

จะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) 

พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) นอกจากนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวิธีการประเมิน และพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละตัวชี้วัด  

ของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน นอกจากนี้ ช่วงเวลาในการประเมินนั้น ควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการจัดการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี

การศึกษาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และช่วงระยะเวลาในการประเมินดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนกำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
1.1 ก ำหนดสมรรถนะผู้เรียนที่ต้องกำร ครูผู้สอนก าหนดสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องการประเมินใน

แต่ละหน่วยการเรียนในแต่ละระดับชั้น 
1.2 ศึกษำนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของสมรรถนะ ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะ  ส าหรับ

การออกแบบการประเมินสมรรถนะ ซึ่งโดยนิยามของสมรรถนะจะเป็นการผสมผสานการท างานร่วมกัน
ระหว่างพฤติกรรมด้านความรู้  (Knowledge) พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และ
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) จึงจ าเป็นต้องจ าแนกพฤติกรรมเหล่านั้นออกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ  
ที่เรียกว่า “ตัวชี้วัด” และสามารถแตกออกเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่ปรากฏในชั้นเรียน ที่เรียกว่า “พฤติกรรมบ่งชี้” 
ดังนั้น ครูผู้สอนต้องท าการก าหนดตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

1.3 วิเครำะห์ภำรกิจหรือชิ้นงำนที่ผู้เรียนปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องท าการวิเคราะห์ภารกิจและชิ้นงานที่
ผู้เรียนปฏิบัติว่าต้องท าการประเมินในส่วนของกระบวน หรือผลงาน หรือท้ังกระบวนการและผลงาน 

1.4 ก ำหนดรูปแบบกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน และช่วงเวลำใน
กำรประเมิน ครูผู้สอนก าหนดรายละเอียดของการประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้ และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกด้วย 
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2. รูปแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

รูปแบบในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งคุณครูผู้สอนจะต้อง
ก าหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ต้องการวัด รวมทั้งต้องค านึงถึงจ านวนและ
ศักยภาพของผู้เรียนที่ต้องการวัดอีกด้วย โดยรายละเอียดของรูปแบบการประเมินสมรรถนะมี ดังต่อไปนี้ 

2.1 กำรประเมินสมรรถนะของตนเอง (Self Assessment) เป็นการตรวจสอบสมรรถนะของ
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนท าการประเมินสมรรถนะของตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้สมรรถนะตนเองของ
ผู้เรียน และสร้างแรงจูงใจภายในส าหรับการมุ่งมั่นพยายามพัฒนาสมรรถนะของตนเองในอนาคต อีกทั้งเป็น
การกระตุ้นทักษะการก าหนดเป้าหมายของตนเอง (self-direction) 

2.2 กำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment by Teacher) เป็นการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
และป้องกันการล าเอียงหรือประเมินเข้าข้างตนเองของผู้เรียน โดยผลการประเมินนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูล 
(based line data) ส าหรับการก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแต่ละคนต่อไป 

2.3 กำรประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่
ใช้เทคนิคหลายวิธีร่วมกันและใช้บุคคลหลายคนร่วมกันประเมินผลการประเมิน มีค่าความเที่ยงและความเชื่อถือ
ได้สูง เพราะใช้เทคนิคหลายวิธีร่วมกัน ใช้คนหลายคนช่วยกันประเมิน 

2.4 กำรประเมินแบบสำมร้อยหกสิบองศำ (360 Evaluation) เป็นการประเมินสมรรถนะของ
ผู้ เรียน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) หรือแบบประเมินจากพฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating: BARS) โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ เพ่ือนนักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และรุ่นน้องเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ แล้วหาข้อสรุปว่าผู้เรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด 

3. วิธีกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนที่ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านความรู้  

(Knowledge) พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จนส าเร็จตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น วิธีการวัดและ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนจึงอาจใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ดังรูป 
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ดังนั้น วิธีการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ครูผู้สอนจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process skill) และ
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งวิธีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนนั้นมีหลากหลาย มีดังต่อไปนี้ 

3.1 กำรทดสอบ เป็นการใช้แบบทดสอบเครื่องมือวัดความรู้หรือทักษะตามสมรรถนะของผู้เรียน 
แบบทดสอบที่ดีจะช่วยให้ครูทราบถึงสถานภาพของนักเรียนว่าเป็นเช่นไร มีด้านใดดีหรือควรปรับปรุงอย่างไร 
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแบบสอบเขียนตอบ แบบสอบเลือกตอบ การสอบภาคปฏิบัติ และแบบวัดต่าง ๆ 
เป็นต้น 

3.2 กำรสังเกต เป็นการวัดและประเมินที่มีรายการพฤติกรรมเป้าหมายที่ต องการเก็บขอมูล  
ดวยประสาทสัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหูและตา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่มีความละเอียดชัดเจนของผู้เรียน 
ในสภาพการณตาง ๆ ที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินค่า 
และแบบบันทึก เป็นต้น 

3.3 กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีการวัดผลด้วยการซักถาม สนทนา โต้ตอบ เพ่ือประเมินความคิด ทัศนคติต่าง ๆ  
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า) และค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง 
(ก าหนดเฉพาะแนวทาง หรือประเด็นแต่ไม่มีค าถามท่ีชัดเจน) 

3.4 กำรประเมินผลงำน เป็นการวัดและประเมินด้วยการก าหนดงาน กิจกรรม หรือแบบฝึกให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกฝน โดยผู้สอน จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง หรือเพ่ือนผู้เรียนที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงส าหรับสะท้อนผลการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบต่อไป เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน เป็นต้น 
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3.5 กำรประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงำน เป็นการวัดและประเมินที่ใช้หลักการเก็บหลักฐานผลงานที่ดี

และมีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวแทนงานที่ปฏิบัติของผู้เรียน เกี่ยวกับทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความส าเร็จ 
โดยมีผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อยของชิ้นงาน อันแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนเอง 
เพ่ือนร่วมชั้น หรือผู้สอน แล้วน าหลักฐานมาบรรจุลงในแฟ้ม สมุดโน้ต แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น ลักษณะ  
แฟ้มสะสมงานท่ีดีควรมีความหลากหลาย สามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน เครื่องมือ
ที่ใช้ส าหรับประเมินแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ แบบบันทึก แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

3.6 กำรประเมินกำรปฏิบัติจริง  เป็นการวัดและประเมินที่ เน้นการสืบเสาะ พัฒนาทักษะ 
การแก้ปัญหาตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นของผู้เรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน 
และสะท้อนผลการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบรายงาน
ตนเอง เป็นต้น 
4. เครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน จะต้องสอดคล้องกับวิธีการประเมิน และประเภท
ของพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละตัวชี้วัดของสมรรถนะที่ต้องการประเมิน ดังตารางต่อไปนี้ 
ประเภทของพฤติกรรมบ่งชี้ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ด้ำนควำมรู้ 
Knowledge (K) 

1. การทดสอบ 1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
2. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 

2. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 
 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร 
Process Skill (P) 

1. การสังเกต 1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
2. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

2. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 

3. การประเมินผลงาน 1. แบบประเมินผลงาน 
4. การประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง 

5. การประเมินการปฏิบัติจริง 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 
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ประเภทของพฤติกรรมบ่งชี้ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ด้ำนคุณลักษณะ 
Attribute (A) 

1. การสัมภาษณ์ 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
3. แบบสอบถาม 

2. การประเมินผลงาน 1. แบบประเมินผลงาน 
3. การประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง 

4. การประเมินการปฏิบัติจริง 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 

 
5 ช่วงเวลำกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

การก าหนดช่วงเวลาในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน สามารถ
ก าหนดได้ ดังนี้ 

5.1 ประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่เน้นเพ่ือการพัฒนา น าผลที่ได้จากการประเมิน 
เป็นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป โดยผู้สอนอาจจะใช้วิธีการทดสอบ สังเกต สอบถาม ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

5.2 ประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินเพ่ือสรุป ตัดสินผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปีการศึกษา โดยผู้สอนพิจารณาจากผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน หรือทั้งสองส่วน 
เป็นการตรวจสอบว่าเมื่อผู้สอนจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามท่ีต้องการหรือไม่ 
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ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะ 

สมรรถนะ 
ตัวชี้วัดสมรรถนะ 

(สมรรถนะส ำคัญตำมข้อเสนอ 
ของ กอปศ) 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
“ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ” 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ

ตำมภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือประเมิน ช่วงเวลำ 

ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 
3.1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนในการแก้ปัญหา 
ด าเนินการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบและสรุปผล 

   ทักษะกำรคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 -คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันอย่างเพียงพอ 
สามารถวิเคราะห์วิพากษ์ และ
ประเมินข้อมูลและเหตุผล สามารถ
สรุปความเข้าใจและให้ความเห็น 
ในเรื่องนั้น ๆ 

-ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ท่ีถูกต้องเหมาะสมใน
การแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ 

-โครงงานแนวทางการ
แก้ปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว 

สามารถออกแบบโครงงาน
แนวทางการแก้ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 

1.การประเมินผล
งาน 

แบบประเมินผลงาน ระหว่างเรียน 

สามารถด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงงานแนวทางการ
แก้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ท่ีออกแบบไว้ได้ 
อย่างถูกขั้นตอน 

1.การประเมิน 
การปฏิบัติจริง 
2.การสังเกต 

1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 
3.แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ระหว่างเรียน 

สามารถน าเสนอผลการ
ด าเนินการโครงงานแนว
ทางการแก้ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  
ได้ 

1.การประเมิน 
การปฏิบัติจริง 
2.การสังเกต 

1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
2. แบบรายงานตนเอง 
3.แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ระหว่างเรียน 

สามารถสรุปความ อภิปราย
ผล และตอบข้อซักถาม 
จากผู้รับฟังการน าเสนอได้ 

1.การทดสอบ 
2.การประเมิน 
ผลงาน 

แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 
แบบประเมินผลงาน 

ระหว่างเรียน 
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ใบกิจกรรมที่ 4 
กำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะ 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
5.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
6.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

ค ำชี้แจง 

1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-6 คน ร่วมกันศึกษาใบความรู้ 
2. ผู้เข้าอบรมน าผลการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรมที่ 3.3 ตามตารางบันทึกกิจกรรมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ เรียน มาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือออกแบบการประเมินสมรรถนะตามแนวทาง  
การออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ดังนี้ 

1) ก าหนดสมรรถนะที่ต้องการประเมิน 
2) นิยามสมรรถนะ เป็นการก าหนดความหมายของสมรรถนะท่ีต้องการประเมิน 
3) ก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ เป็นพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะตามภาระงาน การก าหนดว่าต้องประเมิน

อะไรบ้างตามสมรรถนะท่ีก าหนด 
4) ก าหนดวิธีการประเมิน เป็นการก าหนดวิธีการประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะ 
5) ก าหนดเครื่องมือประเมิน เป็นการก าหนดลักษณะเครื่องมือที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะ/

พฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินใน ข้อ 4) 
6) ช่วงเวลา เป็นการก าหนดช่วงเวลาที่ท าการประเมิน 

3. บันทึกผลงานลงในตารางของใบกิจกรรมที่ 4 

(งำนกลุ่ม) 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 
กำรออกแบบกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะ 
พฤติกรรมบ่งชี้  

“ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ” 
ภำระงำน/ชิ้นงำน 

พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะ
ตำมภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือประเมิน ช่วงเวลำ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 5 
กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

 

กิจกรรม เนื้อหำ 
รูปแบบกำร

อบรม 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
สื่อ/องค์ประกอบ 

สร้างองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ 

การสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ 
ชนิดต่าง ๆ เช่น 
แบบทดสอบ แบบสังเกต
แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ 

- บรรยาย 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ศึกษาตัวอย่าง

ของเครื่องมือ
ประเมิน
สมรรถนะ  
ชนิดต่าง ๆ 

1 - เอกสาร
ประกอบการ 

- ตัวอย่าง
เครื่องมือ
ประเมิน
สมรรถนะ 

ฝึกปฏิบัติสร้าง
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ 

การสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ 

- ปฏิบัติกิจกรรม 4 - ใบกิจกรรมที่ 5.1 
- ใบกิจกรรมที่ 5.2 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 5 
กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

1. สำระส ำคัญ 
การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ เรียนต้องเลือกประเภท/ชนิดเครื่องมือให้สอดคล้องกับ 

สิ่งที่ต้องการวัด อีกทั้งต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือประเมินแต่ละชนิด การสร้างเครื่องมือ 

อาจน าสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมาก าหนดเป็นสถานการณ์ประกอบข้อค าถาม เพ่ือเร้าให้ผู้เรียน

แสดงพฤติกรรมที่อยู่ในรูปของการกระท าหรือผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด ผู้ประเมินอาจมอบภาระงาน 

ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะ แล้วตรวจงาน/สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะชนิดต่างๆ 

3. เวลำ 
5 ชั่วโมง 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 ฟังการบรรยาย 
4.2 ศึกษาใบความรู้และตัวอย่างเครื่องมือ 
4.3 ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
4.4 น าเสนอผลงาน 

5. กิจกรรม 
5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะ (PowerPoint ใบความรู้ที่ 5) 
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาใบความรู้ที่ 5 และปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 “การสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ” 

(ใบกิจกรรมที่ 5.1 – 5.2) 
5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะ 

6. ส่ือ 
6.1 เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) 

6.2 ใบความรู้หน่วยที่ 5 
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6.3 แบบฝึกกิจกรรมที่ 5.1 – 5.2 

6.4 เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่ผู้เข้ารับการอบรมสร้างขึ้น 

7. วิธีกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ 

ตรวจผลงาน สร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ 

สร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะได้ 
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ 

สร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ไมเ่หมาะสม และ
ไมส่อดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ 
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ใบควำมรู้ที่ 5 
กำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนต้องใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม หลากหลาย และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะตามนิยาม ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ ผู้ประเมินต้องเข้าใจธรรมชาติและลักษณะของเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนในแต่ละชนิด เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม เป็นต้น แต่ละชนิดมีหลักการและเทคนิควิธีการสร้าง 
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
1. แบบทดสอบ 

แบบทดสอบเป็นชุดของค าถาม ปัญหา สถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้
เป็นสิ่งเร้า กระตุ้นยั่วยุหรือชักน าให้ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองตามแนวทางที่ต้องการ 
มี 3 แบบ ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบเขียนตอบ (Essay Test) และ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) 

1.1 แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยข้อความ 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ตัวค าถามที่เป็นตัวเร้าให้ผู้สอบคิด และส่วนที่ 2 ตัวเลือกเป็นค าตอบหลาย ๆ ค าตอบ เพ่ือให้ผู้สอบ
เลือกตอบค าตอบใดค าตอบหนึ่ง โดยตัวเลือกมี 2 ชนิด คือ ตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นค าตอบผิด
หรือตัวลวง 

ค ำถำม  หรือตัวค าถามของข้อสอบเลือกตอบ มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้  
ความสามารถต่าง ๆ ตามที่ผู้ถามต้องการ ซึ่งจะวัดตั้งแต่ความจ าไปจนถึงวัดพฤติกรรมขั้นการสังเคราะห์ และ
ค าถามแต่ละข้อจะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ ของเนื้อหา 

ค ำตอบ หรือตัวเลือกของค าถามประเภทนี้ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการคิดและการตอบเป็นส่วนใหญ่ 
โดยท าเครื่องหมายบนค าตอบที่ต้องการ 

ข้อควรค ำนึงในกำรสร้ำงแบบทดสอบเลือกตอบ 

1. ค าถามควรเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ จะช่วยให้ค าถามมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่า
ประโยคบอกเล่า 

2. เน้นจุดที่เป็นค าถามให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นปรนัย 
3. หลีกเลี่ยงค าถามที่เป็นประโยคปฏิเสธ โดยเฉพาะปฏิเสธซ้อน แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ประโยคปฏิเสธ

ควรขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน 
4. การถามค าถามจะต้องสั้น กระทัดรัดและได้ใจความ ไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย 
5. ถามในสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงาม เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ 

พึงประสงค์ กล่าวคือ ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสังคมยอมรับให้ถามในทางที่ดี แต่ถ้าสิ่งใดไม่ดีสังคมไม่ยอมรับให้ถาม
ในทางท่ีไม่ด ี

6. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความคิด ไม่ถามในสิ่งที่เป็นความเชื่อ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

7. ควรถามพฤติกรรมที่ต้องใช้ความคิด และควรหลีกเลี่ยงการถามความจ าจากต ารา 
8. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะถ้าใช้ภาษาที่ยากเกินไป เด็กก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจ

ในความหมาย จึงไม่สามารถท าข้อสอบนั้นได้ 
9. ควรใช้ค าถามที่ยั่วยุให้เด็กชวนคิด และบางครั้งค าถามหรือตัวเลือกอาจเป็นรูปภาพ สัญลักษณ์ 

สถานการณ์ เพ่ือยั่วยุให้เด็กอยากท า 
10. ตัวเลือกควรสั้น กะทัดรัด และมีความหมาย ตัดค าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทิ้ง 
11. ตัวเลือกแต่ละตัวควรมีความยาวเท่า ๆ กัน ถ้าตัวเลือกยาวไม่เท่ากันควรเรียงจากสั้นไปหายาว 

แต่ถ้าเป็น วัน เดือน พ.ศ. ตัวเลขหรือจ านวน ให้เรียงจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย 
12. หลีกเลี่ยงการเขียนตัวเลือกซ้ าซ้อนกัน หรือมีความหมายเหมือนกัน เพราะจะท าให้ตัวเลือกมี

คุณค่าลดน้อยลง 
ตัวอย่ำงแบบทดสอบเลือกตอบ 
สมรรถนะ: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
สถำนกำรณ ์

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเริ่มทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น น้ าเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่เมื่อใดก็ตาม 
ถ้าน้ าที่มีอยู่ปะปนดว้ยสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย แล้วมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจะน าน้ าที่ไหนมาใช้ในการด ารงชีวิต 
ค ำถำม 
1. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญของสถานการณ์นี้ 

1. ปัญหาน้ าท่วม 
2. ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
3. ปริมาณน้ าฝนน้อย 
4. ปัญหาน้ าทะเลหนุน 

2. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ 
1. การตัดไม้ท าลายป่า 
2. การไม่รักษาแหล่งน้ า 
3. จ านวนประชากรมากขึ้น 
4. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ า 

3. ข้อใดคือการแก้ปัญหาจากสถานการณ์นี้ 
1. สร้างเข่ือน 
2. บ าบัดน้ าเสีย 
3. ปลูกป่าทดแทน 
4. ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ า 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

4. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาในสถานการณน์ี้ 
1. สัตว์น้ าไมสู่ญพันธุ์ 
2. ปราศจากลูกน้ ายุงลาย 
3. แหล่งน้ ามีภูมิทศัน์สวยงาม 
4. แหล่งน้ าปราศจากสิ่งปฏิกูล 

1.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Essay Test) เป็นเครื่องมือที่มีค าถามและค าตอบที่ต้องเขียนตอบ
ตามความรู้และความเข้าใจของผู้สอบ อาจก าหนดความยาวหรือไม่มีก็ได้ แบบทดสอบเขียนตอบสามารถ
สะท้อนทักษะหลาย ๆ  ด้าน ของผู้ตอบได้ เช่น ทักษะการคิด การใช้เหตุผล การอธิบาย การเขียน การเรียบเรียงความคิด 
การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงเหตุผล เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย สามารถบูรณาการเนื้อหาสาระจากองค์ความรู้  
จากประสบการณ์หรือจากทฤษฎี พร้อมยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจน 

ข้อควรค ำนึงในกำรสร้ำงแบบทดสอบเขียนตอบ 
1. เขียนค าชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน ระบุจ านวนข้อค าถาม เวลาที่ใช้สอบ และคะแนนเต็ม

ของแต่ละข้อ เพื่อให้ผู้ตอบสามารถวางแผนการตอบได้ถูกต้อง 
2. ข้อค าถามต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ของผู้ตอบ 
3. ควรถามเฉพาะเรื่องที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่แบบทดสอบเลือกตอบวัดได้ไม่ดีเท่า เนื่องจาก 

ไม่สามารถถามได้ทุกเนื้อหาที่เรียน ควรถามเกี่ยวกับการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 

4. ก าหนดขอบเขตของค าถาม เพ่ือให้ผู้ตอบทราบถึงจุดมุ่งหมายในการวัด สามารถตอบได้ 
ตรงประเด็น 

5. การก าหนดเวลาในการสอบ จะต้องสอดคล้องกับความยาวและลักษณะค าตอบที่ต้องการ ระดับ
ความยากง่ายและจ านวนข้อสอบ 

6. ไม่ควรให้ผู้สอบเลือกท าข้อสอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน เนื่องจาก 
แต่ละข้อค าถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากัน และวัดเนื้อหาแตกต่างกัน รวมทั้งไม่ยุติธรรมกับผู้ที่สามารถตอบได้
ทุกข้อ ซึ่งมีโอกาสได้คะแนนเท่ากับผู้ที่ตอบได้เพียงบางข้อ 

7. หลีกเลี่ยงค าถามที่วัดความรู้ความจ า หรือถามเรื่องที่ผู้เรียนเคยท า หรือเคยอภิปรายมาก่อน หรือ
ถามเรื่องที่มีค าตอบในหนังสือ เพราะจะเป็นการวัดความจ า ควรถามในเรื่องที่ผู้เรียนต้องน าความรู้ไปใช้  
ในสถานการณ์ใหม่ 

8. พยายามเขียนค าถามให้มีจ านวนมากข้อ โดยจ ากัดให้ตอบสั้น ๆ เพ่ือให้วัดได้ครอบคลุมเนื้อหา  
ท าให้แบบทดสอบมีความเชื่อม่ันสูง 

9. ควรเตรียมแนวทางค าตอบและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนและน้ าหนักที่ต้องการ 
10. ถ้าแบบทดสอบมีหลายข้อ ควรเรียงล าดับจากข้อง่ายไปหายาก 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ตัวอย่ำงแบบทดสอบเขียนตอบ 
สมรรถนะ: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
สถำนกำรณ ์

จากเหตุการณ์สะพานแขวนข้ามแม่น้ าป่าสักถล่มลงมา ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน 
มีสัญญาณเตือนก่อนสะพานถล่มหลายวัน ชาวบ้านได้น าความไปแจ้งกับทางราชการ แต่ไม่ได้รับความสนใจ 
จึงท าให้เกิดเหตุการณด์ังกล่าว 
ค ำถำม 
1. จากสถานการณ์ปัญหาของเรื่องนี้ คืออะไร 
   ตอบ  ............................................................................................................................. ................................... 
2. สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นี้ คืออะไร 
   ตอบ  ............................................................................................................................. ................................... 
3. จากเหตุการณน์ี้ โปรดระบุแนวทางการแก้ปัญหา 3 แนวทาง 
   ตอบ  ...................................................................................................................................................... .......... 

1.3 แบบทดสอบภำคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นเครื่องมือประเมินผู้ เรียน 
ผ่านการประเมินคุณภาพของผลงานที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
รวมทั้งประเมินลักษณะนิสัยของผู้เรียนได้ทั้งในสภาพตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น การประเมิน
ภาคปฏิบัติจะเป็นการประเมินที่กระท าไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการก าหนด
จุดประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลงาน (ชิ้นงาน) หรือประเมินกระบวนการ (ภาระงาน) 
หรือประเมินทั้งสองอย่าง เนื้อหาสาระของงานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติต้องสอดคล้องกับสภาพจริง (Authentic)  
มีการก าหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการวัดที่ชัดเจน 

การทดสอบภาคปฏิบัติเป็นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งสถานการณ์ 
จะเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือผลงานออกมาสะท้อนพฤติกรรมบ่งชี้ตามที่ผู้ประเมิน  
ได้ก าหนด แล้วท าการประเมินผลงานหรือกระบวนการท างาน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubric) 
เพ่ือจ าแนกระดับพฤติกรรมที่แสดงลักษณะหรือความส าเร็จของการปฏิบัติงานหรือผลงาน ซึ่งเกณฑ์การ 
ให้คะแนนนี้จะมีค าอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนถึงทักษะที่ประเมินในแต่ละระดับ ผลการประเมิน
ก ากับไว้ตั้งแต่ระดับสูงหรือดีมากจนถึงระดับต่ าหรือต้องปรับปรุง 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ตัวอย่ำงแบบทดสอบภำคปฏิบัติ 
สมรรถนะผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 

สถำนกำรณ์ จิ๊กซอว์จ านวน 7 ชิ้น ดังรูป 

 
ก าหนดให้น าชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาต่อกันลงในตารางต่อไปนี้ โดยให้ตัวเลข 1 อยู่ติดกับตัวเลข 2 ตัวเลข 3 

อยู่ติดกับ ตัวเลข 4 และตัวเลข 5 อยู่ติดกับตัวเลข 6 
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ค ำสั่ง 
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ลงมือด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่ก าหนดไว้ และ

ตรวจสอบและสรุปผลการด าเนินการแก้ปัญหา 

เฉลย 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring rubric) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน

มากที่สุด 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
1. วิเครำะห์ปัญหำ 
1.1 ระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเอง 

 ระบุปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่
ตรงกับสภาพปัญหา 
มากกว่า 2 ปัญหา 

 ระบุปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่
ตรงกับสภาพปัญหา 2 
ปัญหา 

 ระบุปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่
ตรงกับสภาพปัญหา  
1 ปัญหา 

 ระบุปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นกับตนเองไมไ่ด้หรือ
ระบุปัญหาได้แต ่
ไม่ตรงสภาพปญัหา 

1.2 ระบุปญัหาที่
เกิดขึ้นกับบุคคล
ใกล้ตัว 

 ระบุปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับ บุคคล
ใกล้ตัวที่ตรงกับ
สภาพ ปัญหา
มากกว่า 2 ปัญหา 

 ระบุปัญหา ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น กับบุคคล
ใกล้ตัวที่ตรงกับ สภาพ
ปัญหาได้ 2 ปัญหา 

 ระบุปัญหา ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น กับบุคคล
ใกล้ตัวที่ตรงกับ สภาพ
ปัญหาได้ 1 ปัญหา 

 ระบุปัญหาทีเ่กิด
ขึ้นกับบุคคล ใกล้ตัว
ไม่ได้หรือระบุปญัหา 
ได้แตไ่มต่รงสภาพ
ปัญหา 

1.3 ระบุสาเหตุของ 
ปัญหา 

 ระบุสาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นไดส้อดคล้อง
กับปัญหามากกว่า 
 2 สาเหต ุ

 ระบุสาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับ 
ปัญหา 2 สาเหต ุ

 ระบุสาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ได้สอดคล้องกับ 
ปัญหา 1 สาเหต ุ

 ระบุสาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น
ไม่ได้หรือระบสุาเหตุ 
ได้ แตไ่มส่อดคล้องกับ
ปัญหา 

1.4 จัดระบบข้อมลู 
1.4.1. การจ าแนก  จ าแนกและ 

จัดหมวดหมู่ สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้อง  
ทุกสาเหต ุ

 จ าแนกและ 
จัดหมวดหมู่ สาเหตุ
ของปัญหาได้ถูกต้อง  
2 ใน 3 สาเหตุ 

 จ าแนกและจดั
หมวดหมู่ สาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง 1  
ใน 3 สาเหต ุ
 

 จ าแนกและ 
จัดหมวดหมู่ สาเหตุ
ของปัญหาไมไ่ด้หรือ  
ไม่มีการจัดหมวดหมู ่

1.4.2. การจัดล าดับ  มีการจัดล าดับ
ความส าคญั สาเหตุ
ของปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุก
สาเหต ุ

 มีการจัดล าดับ
ความส าคญั สาเหตุ
ของปัญหาได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 2 ใน 3 
สาเหต ุ

 มีการจัดล าดับ
ความส าคญั สาเหตุ
ของปัญหาได้อย่างสม 
เหตุสมผล 1 ใน 3 
สาเหต ุ

 ไม่มีการจัดล าดับ
ความส าคญั สาเหตุ
ของปัญหาหรือจัด 
ได้ไม่สมเหตุสมผล 
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พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
1.4.3. เชื่อมโยง  แสดงการเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุของ ปัญหาและ
ผล ท่ีจะเกิดขึ้นได้ โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่างสม 
เหตุสมผลทุกสาเหต ุ

 แสดงการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุของ ปัญหาและ
ผลที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนอย่าง 
สมเหตุสมผล 2 ใน 3 
สาเหต ุ

 แสดงการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุของ 
ปัญหาและผล ท่ีจะ
เกิดขึ้นได้ โดยมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างสม 
เหตุสมผล 1 ใน 3 
สาเหต ุ

 ไม่มีการแสดงการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุ ของ
ปัญหาและผลที่จะ
เกิดขึ้น 

1.5 ก าหนด
ทางเลือก 

ก าหนดทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่มี
ความเป็นไปได้
มากกว่า 2 วิธี 

ก าหนดทางเลือกใน
การแกป้ัญหาที่มคีวาม
เป็นไปได้ 2 วิธ ี

ก าหนดทางเลือกใน
การแก้ปัญหาที่มคีวาม
เป็นไปได้ 1 วิธี  

 ก าหนดทางเลือก
ในการแก้ปัญหาไม่ได้
หรือไมม่ี ความเป็น 
ไปได ้

1.6 การตัดสินใจ
เลือกวิธีการ 

 ตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหา โดย
พิจารณาข้อดแีละข้อ 
จ ากัดซึ่งไมเ่กิดผล
กระทบ ในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่น 

 ตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาโดย
พิจารณาข้อดี และ
ข้อจ ากัดและมีผล 
กระทบในทางลบแก่
ตนเอง และผู้อื่น 
ไม่เกิน 1 ประเด็น 

 ตัดสินใจเลือก
วิธีการแกป้ัญหาโดย
พิจารณาข้อดแีละ 
ข้อจ ากัดและมี
ผลกระทบ ในทางลบ
แก่ตนเองและผู้อื่น  
2 ประเด็น 

 ตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหาโดยไม่
พิจารณาข้อดี และ
ข้อจ ากัดท าให้เกิดผล 
กระทบในทางลบแก่
ตนเอง และผู้อื่น
มากกว่า 2 ประเด็น 

2. กำรวำงแผน
ในกำรแก้ปัญหำ 

 มีการวางแผนใน
การแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลและรายละเอียด 
ประกอบการวางแผน 
มีขั้นตอนของแผนงาน
อย่างชัดเจนและมี 
ข้อมูลเพียงพอ 

 มีการวางแผนใน
การแก้ปัญหาโดยใช้
ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการ วางแผน 
และมีขั้นตอนของ
แผนงาน 

 มีการวางแผนใน
การแก้ปัญหา โดยใช้
ข้อมูลและรายละเอียด 
ประกอบการวางแผน 

 ไม่มีการวางแผน
ในการแก้ปัญหา 

3. กำรด ำเนินกำรในแก้ปัญหำ 
3.1 การปฏิบัต ิ
ตามแผน 

 ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ทุกข้ันตอน
มีข้อมูล สนับสนุน
ครบถ้วนสมบรูณ ์

 ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ 2 ใน 3 
ของขัน้ตอนและมี
ข้อมูล สนับสนุน
สมบูรณ ์
 

 ปฏิบัติตามแผน 
การแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ 1 ใน 3 
ของ ข้ันตอนและมี
ข้อมูลสนับสนุน 
สมบูรณ ์

 ไม่มีการปฏิบัติ
ตามแผนการแก้ปัญหา
ที่วางไว้ 
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พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
3.2 การตรวจสอบ 
ทบทวนแผน 

 มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน และมี
การปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องครบถ้วน 
สมบูรณ ์

 มีการตรวจสอบ
ทบทวนแผน และมี
การแก้ไขข้อบกพร่อง
แต่ไมส่มบรูณ ์

 มีการตรวจสอบ
ทบทวน 

 แผนไมม่ ี
การตรวจสอบทบทวน 

3.3 การบันทึกผล
การปฏิบัต ิ

 บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอนและ  
มีความชัดเจน 

 บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
แต่ไม่ค่อยชัดเจน 

 มีการบันทึกผล
การปฏิบัติงานไม่ครบ
ทุกขั้นตอน 

 ไม่มีการบันทึกผล
การปฏิบัติงาน 

4. สรุปผลและ
รำยงำน 

 มีการสรุปผล
และจัดท ารายงาน
อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ ชัดเจน 

 มีการสรุปผลและ
จัดท ารายงาน 

 มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่ได้
จัดท ารายงาน 

 ไม่มีการสรุปและ
รายงานผล 

 

2. กำรสังเกต (Observation) 
การสังเกต เป็นวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียน โดยครูจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม

แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกการสังเกต มักใช้วัดเจตคติ ค่านิยม คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม การสังเกต
มี 2 ประเภท คือ 

2.1 กำรสังเกตที่มีโครงสร้ำง (Structured Observation) เป็นการสังเกตที่มีการก าหนดประเด็น
ไว้ล่วงหน้า ตามวิธีการสร้าง มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ เครื่องมือที่นิยมใช้ประกอบการสังเกตมี  
2 แบบ คือ แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่า ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนท้าย 

2.2 กำรสังเกตที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตที่มีเฉพาะหัวข้อ
ในการสังเกต ไม่มีรายละเอียด ผู้สังเกตต้องมีความละเอียดในการสังเกต การแปลความหมายพฤติกรรม 
ที่แสดงออกและจดบันทึกข้อมูล โดยบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมที่สังเกตได้เท่านั้น จะไม่บันทึกความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป ดังนั้น เพ่ือให้ผู้สังเกตทราบขอบเขตของพฤติกรรม ผู้สังเกตควรต้องท าบัญชี
พฤติกรรมที่เป็นการรวบรวมพฤติกรรมที่สะท้อนถึงสมรรถนะที่ต้องการประเมิน เพ่ือน ามาสรุปผลและตัดสินผล
ตามเกณฑ์การตัดสินต่อไป 
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ตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้ประกอบกำรสังเกตแบบมีโครงสร้ำง 
สมรรถนะผู้เรียน: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่ก าหนดแล้วครูสังเกตว่านักเรียนปฏิบัติได้ตามพฤติกรรมที่ก าหนดใน

แบบสังเกตหรือไม ่
ชื่อผู้ถูกสังเกต..................................................................................ชั้น....................... ......เลขที่....................... 
ชื่อผู้สังเกต.................................................................................. ....................................................................... 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.........................................................................................เวลาที่สังเกต.. ........................... 
สถานที่สังเกต............................................................................................................................................... ..... 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
ได้ ไม่ได้ 

1 ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเอง   
2 จัดล าดับความส าคัญสาเหตุของปัญหา   
3 ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย   
4 ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้   
5 สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล   
6 มีผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงานที่เกิดจากการแก้ปัญหา   

รวมคะแนน   
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ตัวอย่ำงมำตรประมำณค่ำที่ใช้ประกอบกำรสังเกต 
สมรรถนะผู้เรียน: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
มำตรประมำณค่ำประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

ค ำชี้แจง ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่องว่างระดับของพฤติกรรมมี 5 ระดับ คือ
 ปฏิบัติทุกครั้ง  หมายถึง       แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นทุกครั้ง 

  ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง       แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นเสมอ 
  ปฏิบัติบ่อยครั้ง  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นบ่อยมาก 
  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง  แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นแต่ไม่บ่อย 
     ไม่ปฏิบัติเลย  หมายถึง  ไม่แสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเลย 
ชื่อผู้ถูกสังเกต..................................................................................ชั้น....... ......................เลขที่....................... 
ชื่อผู้สังเกต................................................................................................................ ......................................... 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.........................................................................................เวลาที่สังเกต.............................  
สถานที่สังเกต................................................................................................................ .................................... 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติ 
ปฏ

ิบัต
ิทุก

คร
ั้ง 

ปฏ
ิบัต

ิเป
็นป

ระ
จ า

 

ปฏ
ิบัต

ิบ่อ
ยค

รั้ง
 

ปฏ
ิบัต

ิเป
็นบ

างค
รั้ง

 

ไม
่ปฏ

ิบัต
ิเล

ย 
1 ค้นหาสาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา      
2 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะ

เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
     

3 หาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา      
4 ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่วางไว้      
5 สรุปและรายงานผลการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล      
6 แก้ปัญหาได้ส าเร็จอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม      

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง  = 4 คะแนน 
 ปฏิบัติเป็นประจ า = 3 คะแนน 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง  = 2 คะแนน 
 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง = 1 คะแนน 
 ไม่ปฏิบัติเลย  = 0 คะแนน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ตัวอย่ำงกำรสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง 
สมรรถนะผู้เรียน: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

ค ำชี้แจง ให้สังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่นของนักเรียนแล้วบันทึกลงในแบบบันทึก 

ชื่อผู้ถูกสังเกต..................................................................................ชั้น....................... ......เลขที่....................... 
ชื่อผู้สังเกต................................................................................................................ ......................................... 
วัน เดือน ปีที่สังเกต.........................................................................................เวลาที่สังเกต............ ................. 
สถานที่สังเกต.................................................................................................... ................................................ 
พฤติกรรมที่สังเกต............................................................................................................ ................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................. ........................................................................................  
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

3. แบบสอบถำม (Questionnaire) 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นรูปแบบของค าถามเป็นชุด ๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมี

หลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพ่ือใช้วัดสิ่งที่ต้องการจะวัดจากผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมกันมาก เพราะ 
การเก็บรวมรวมข้อมูลสะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถ 
ท าได้ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง 

แบบสอบถามประกอบด้วยรายการค าถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง 
โดยส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น 
ข้อค าถามต้องมีความเป็นปรนัย เพราะว่าผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพ่ืออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อค าถามท่ีต้องการเก็บรวบรวม 

ข้อควรระวังในกำรสร้ำงค ำถำมในแบบสอบถำม 
1. สอดคล้องกับนิยาม ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะที่จะวัดและประเมิน 
2. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ 
3. ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ 
4. แต่ละค าถามควรมีนัยเพียงประเด็นเดียว 
5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน 
6. ไม่ควรใช้ค าย่อ 
7. หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่เป็นนามธรรมมาก 
8. ไม่ชี้น าการตอบให้เป็นไปแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
9. หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบเกิดความล าบากใจในการตอบ 
10. ค าตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมค าตอบที่เป็นไปได้ 
11. หลีกเลี่ยงค าท่ีสื่อความหมายหลายอย่าง 
12. ไม่ควรเป็นแบบสอบถามที่มีจ านวนมากเกินไป ไม่ควรให้ผู้ตอบใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 

นานเกินไป 
13. ข้อค าถามควร ถามประเด็นที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของการวัดและประเมิน 
14. ค าถามต้องน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากตอบ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ตัวอย่ำงแบบตรวจสอบรำยกำรที่ใช้ประกอบกำรสอบถำม 
สมรรถนะผู้เรียน: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
แบบตรวจสอบรำยกำรสมรรถนะกำรแก้ปัญหำส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่ก าหนดแล้วประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติได้ตามพฤติกรรมที่
ก าหนดในแบบสอบถามหรือไม่ 

ชื่อนักเรียน .................................................... นำมสกุล ............................................... เลขที่ ................... 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
ได้ ไม่ได้ 

1 ข้าพเจ้าระบุข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการแก้ปัญหาได้   
2 ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้มีผลในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่น

น้อยที่สุด 
  

3 ข้าพเจ้ามีการวางแผนการแก้ปัญหา   
4 ข้าพเจ้าตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้   
5 ข้าพเจ้าสรุปผลการแก้ปัญหาได้ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง   
6 ข้าพเจ้ามีผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาสามารถเป็น

ตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
  

รวมคะแนน   
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

ตัวอย่ำงแบบมำตรประมำณค่ำที่ใช้ประกอบกำรสอบถำม 
สมรรถนะผู้เรียน: ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาตามที่ก าหนดแล้วนักเรียนประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติได้ตาม

พฤติกรรมที่ก าหนดในระดับใด 
ชื่อนักเรียน .................................................... นำมสกุล ............................................... เลขที ่................... 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ข้าพเจ้าสนใจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น      
2 ข้าพเจ้าสนใจหาข้อมูลหลาย ๆ ด้านในการแก้ปัญหา      
3 ข้าพเจ้ารู้สึกโกรธตัวเองเมื่อด าเนินการแก้ปัญหาไม่ได้      
4 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายในการบันทึกข้อมูลในการแก้ปัญหา      
5 ข้าพเจ้าพึงพอใจที่ได้สรุปและรายงานผลการแก้ปัญหา 

ได้อย่างสมเหตุสมผล 
     

6 ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับคุณธรรม 
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4. กำรสัมภำษณ์ 

การสัมภาษณ์ คือ ชุดของประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้เป็นกรอบในการสนทนา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ประกอบด้วย 

4.1 การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นค าถามอย่างละเอียด  
ไว้ล่วงหน้า เรียงล าดับก่อนหลังอย่างเป็นขั้นตอน 

4.2 การสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นค าถามไว้อย่างกว้าง ๆ 
เพียงประเด็นหลัก ๆ ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ จะเพ่ิมเติมระหว่างการสนทนา ไม่มีการเรียงล าดับก่อนหลัง 

องค์ประกอบของกำรสัมภำษณ์ 
1. ประเด็นการสัมภาษณ์ 

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
ข้อควรค ำนึงในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 
1. ประเด็นที่จะสัมภาษณ์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2. ถามด้วยภาษาท่ีง่ายเหมาะกับผู้ตอบ 

3. ค าถามไม่ควรชี้น าการตอบไปในทางใดทางหนึ่ง 

4. หลีกเลี่ยงค าถามที่ท าให้ผู้ตอบรู้สึกอึดอัดใจ 
 

แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ ใช้ประกอบการสังเกต การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ การทดสอบภาคปฏิบัติ ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะที่ต้องการประเมินหรือไม่ แบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วยรายการย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินโดยพิจารณาเพียง 2 กรณี เช่น 

1) ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ หรือไม่ปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ ผ่านหรือไม่ผ่าน 
3) ผู้เรียนปฏิบัติตามรายการย่อย ๆ ถูกหรือผิด 
4) โดยไม่สนใจระดับคุณภาพของการปฏิบัติว่าปฏิบัติได้ดีระดับใด 
ข้อควรค ำนึงในกำรสร้ำงแบบตรวจสอบรำยกำร 
1. ผู้สร้างต้องมีความรู้จริงเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการตรวจสอบ เพ่ือจะได้ก าหนดรายการ

พฤติกรรมได้ครอบคลุมและตรงกับคุณลักษณะที่แท้จริง 
2. รายการพฤติกรรมย่อย ๆ จะต้องก าหนดอย่างชัดเจนในลักษณะที่สามารถสังเกตได้และวัดผล

ออกมาเป็นคะแนนได ้
3. ควรจัดรูปแบบของแบบตรวจสอบรายการให้สะดวกต่อการบันทึก โดยเขียนค าชี้แจง มีช่อง

ส าหรับบันทึกผล และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 
4. จัดรูปแบบของแบบตรวจสอบรายการให้สะดวกต่อการจัดเก็บ โดยออกแบบตรวจสอบรายการ 

ที่สามารถบันทึกผลได้แผ่นละหลาย ๆ คน หรือออกแบบส ารวจที่สามารถบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
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5. แบบตรวจสอบรายการใช้วัดการปฏิบัติได้ทั้งกระบวนการและผลงาน แต่เหมาะสมกับการวัด

กระบวนการปฏิบัติที่สามารถระบุขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
6. การใช้แบบตรวจสอบรายการในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือปฏิบัติ 

ตามรายการย่อย ๆ ได้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณภาพของ
การปฏิบัต ิ

 

แบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ประกอบการสังเกต การสอบถาม ว่าผู้เรียน
มีสมรรถนะที่ต้องการประเมินหรือไม่ แบบตรวจสอบรายการประกอบด้วยรายการย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่จะประเมิน โดยมีรายการพฤติกรรมที่จะสังเกตและก าหนดระดับความมากน้อยของพฤติกรรม  
ผู้ประเมินจะประเมินว่าพฤติกรรมที่แต่ละรายการมีระดับความมากน้อยอยู่ในระดับใด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ข้อควรค ำนึงในกำรสร้ำงมำตรประมำณค่ำ 
มาตรประมาณค่ามีหลักการสร้างเช่นเดียวกับแบบตรวจสอบรายการ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มี

ลักษณะคล้ายกัน แต่มีข้อแตกต่างเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ต้องอธิบายความหมายของระดับคุณภาพในแต่ละระดับให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้แบบประเมินเข้าใจ

ความหมายตรงกัน 
2. การใช้มาตรประมาณค่าในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ต้องระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่

อาจเกิดจากตัวผู้ประเมินเอง เช่น 
2.1 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความล าเอียง (Hallo Affect) ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

เช่น นักเรียนคนหนึ่งเป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน และช่างซักถาม มีน้ าใจ ท าให้ครูเอ็นดู เวลาให้คะแนนจึงให้
คะแนนสูงกว่าที่เป็นจริง หรือในทางตรงข้าม นักเรียนคนหนึ่งขี้เกียจ ชอบแสดงกริยาไม่ดีต่อครู เวลาให้คะแนน
จึงให้ต่ ากว่าที่เป็นจริง 

2.2 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเป็นคนใจกว้างเกินไป (Generosity Error) มักเกิดกับ
ครูที่ใจดี ขี้สงสาร เวลาประเมินเลยปล่อยคะแนนสูงกว่าความเป็นจริง เพราะสงสารลูกศิษย์ 

2.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเป็นคนเข้มงวดเกินไป (Severity Error) มักเกิดกับครู
ที่มีลักษณะนิสัยเข้มงวด หรือเคร่งครัดมาก ๆ ใครท าอะไรก็ไม่ถูกไปหมด เวลาประเมินเลยกดคะแนนต่ ากว่า
ความเป็นจริง 

2.4 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินที่ชอบประเมินระดับกลาง ๆ (Central Tendency Error) 
มักเกิดกับผู้ประเมินที่ไม่รู้ในสิ่งที่จะประเมินอย่างแท้จริง จึงประเมินระดับกลาง ๆ ไว้ก่อน 

2.5 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ประเมินเชื่อในเรื่องพิมพ์เดียวกัน (Stereotype Error) เช่น  
ครูมีความเชื่อว่าคนจีนเป็นคนขยัน เวลาประเมินนักเรียนที่มีเชื้อสายจีนจึงให้คะแนนความขยันสูง ๆ ไว้ก่อน 
หรือเมื่อปีก่อนสอนนักเรียนคนพ่ีซึ่งเรียนอ่อนมาก ในปีนี้สอนน้องจึงประเมินให้ต่ า เพราะเชื่อว่าน้องย่อมเหมือนพ่ี 
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2.6 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเหตุผลบางประการ (Logical Error) โดยน าคุณลักษณะหนึ่ง 
ในตัวนักเรียนไปสัมพันธ์กับอีกคุณลักษณะหนึ่ง เช่น น าความสามารถทางสติปัญญา ของนักเรียนไปสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปฏิบัติ เลยให้คะแนนการปฏิบัติกับนักเรียนที่เรียนเก่งสูงกว่าความเป็นจริง 

กล่ำวโดยสรุปเครื่องมือแต่ละประเภทมีขั้นตอนกำรสร้ำงดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมรรถนะ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
2. ก าหนดนิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ ของสมรรถนะที่ต้องการวัด และเลือกเครื่องมือในการ

ประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการประเมิน และก าหนดกรอบโครงสร้าง 
ตัวอย่ำง สมรรถนะผู้เรียน: ความสามารถในการแก้ปัญหา 
นิยามความสามารถในการแก้ปัญหา : ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

พฤติกรรมบ่งช้ีที่ต้องกำรวัดให้ชัดเจน 
1) ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
2) จัดล าดับความส าคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
3) ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
4) ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้ 
5) สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

3. ศึกษาลักษณะของพฤติกรรม แล้ววิเคราะห์เป็นพฤติกรรมย่อย ๆ 
กระบวนกำร 

1) ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
2) จัดล าดับความส าคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
3) ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
4) ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้ 
5) สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

ฯลฯ 
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ผลงำน 

1) ความคิดสร้างสรรค์ 
2) ความครบถ้วน 
3) ความสมเหตุสมผล 

ฯลฯ 
คุณลักษณะด้ำนจิตพิสัย 

1) ความตั้งใจ 
2) ความพยายาม 
3) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ฯลฯ 
4. น าพฤติกรรมย่อยมาเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่ส าคัญแล้วจัดเรียงตามล าดับก่อนหลัง 
กระบวนกำร 

1) ระบุสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ 
2) จัดล าดับความส าคัญสาเหตุของปัญหาได้ 
3) ใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างหลากหลายได้ 
4) ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ได้ 
5) สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

ฯลฯ 
ผลงำน 

1) ความคิดสร้างสรรค์ 
2) ความสมเหตุสมผล 

ฯลฯ 
คุณลักษณะด้ำนจิตพิสัย  

1) ความตั้งใจ 
2) ความพยายาม 

ฯลฯ 
5. สร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะตามกรอบโครงสร้างที่ก าหนด 
6. น าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมบ่งชี้ (index objective congruence: IOC) 
7. ปรับปรุง ตรวจทานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
8. น าไปทดลองใช้ 
9. หาคุณภาพรายข้อและรายฉบับ
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 5 
กำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ค ำชี้แจง 
1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าผลการออกแบบการประเมินสมรรถนะผู้เรียนจากหน่วยที่ 4 มาสร้าง

เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ 
1) แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ 
2) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (ภาระงาน/ชิ้นงาน) 

2. ให้บันทึกผลงานลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 5.1–5.2 
 

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 5.1 
แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขที.่...................................................... 

สมรรถนะผู้เรียนที่ต้องกำรวัด คือ........................................................................................................................  

ระดับชั้น   ภำคเรียนที ่ ปีกำรศึกษำ  

ตัวช้ีวัด   

พฤติกรรมบ่งช้ี 

1)   

2)   

3)   

สถำนกำรณ ์

  
  
  
  
  
  
  

ข้อค ำถำม/โจทย์ 

  
  
  
  
  
  
  
  

แนวค ำตอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 5.2 
แบบทดสอบภำคปฏิบัต ิ

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขที.่...................................................... 

สมรรถนะผู้เรียนที่ต้องกำรวัด คือ   

ระดับชั้น   ภำคเรียนที ่ ปีกำรศึกษำ  

ตัวช้ีวัด   

พฤติกรรมบ่งช้ี 

1)   

2)   

3)   

ค ำสั่ง/ค ำชี้แจง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ประเด็นในกำรพิจำรณำ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 6 
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

กิจกรรม เนื้อหำ 
รูปแบบ 

กำรอบรม 

เวลำ 

(ชั่วโมง) 
สื่อ/อุปกรณ์ 

สร้างตระหนัก/

ความเข้าใจ 

- แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเกณฑ์

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

- ความหมาย ชนิด องค์ประกอบ 

และประโยชน์ของเกณฑ์การ

ประเมิน 

- หลักการ ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์

การประเมิน 

- การตัดสินและการสรุปผลการ
ประเมินสมรรถนะ 

- ชมคลิปวีดิโอ 

- ฟังบรรยายสรุป 

- ศึกษาใบความรู้ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 - ใบความรู้หน่วยที่ 6 

- ppt 

ลงมือท า - สร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

- วิพากษ์เกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะ 

- ฝึกปฏิบัติ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- น าเสนอผลงาน 

1.30 - ใบกิจกรรม 6.1-6.5 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 6 
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. สำระส ำคัญ 
สมรรถนะของผู้เรียน คือความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้ส าเร็จ โดยใช้ความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะที่มีอยู่ ดังนั้น ในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การสรุปว่าผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ในที่นี้จึงอาศัยเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คือเกณฑ์การให้คะแนน Scoring Rubrics เพราะเกณฑ์การประเมินนี้ ท าให้สรุปผล
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนมีความยุติธรรม ปราศจากความล าเอียง และง่ายต่อการให้คะแนนของ 
ผู้ประเมิน เกณฑ์การประเมินนี้อาศัยเกณฑ์การให้คะแนนเป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอเพ่ือให้ผู้ประเมินทุกคนสามารถใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน แล้วผลการประเมิน
มีความสอดคล้องและมีความเชื่อมั่นได้ (Reliability) เกณฑ์การประเมินมี 2 ประเภท คือ เกณฑ์การให้คะแนน
แบบภาพรวม (Holistic Rubrics) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) โดย
องค์ประกอบส าคัญของเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ประกอบด้วย เกณฑ์หรือประเด็นที่จะประเมิน 
(Criteria) ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) และการบรรยายคุณภาพของแต่ละ
ระดับความสามารถ (Quality Description) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
2.3 มีความสามารถในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ได้ 

3. เวลำ 
4.30 ชั่วโมง 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 ชมคลิปวิดีโอ (10.42 นาที) 
4.2 ฟังบรรยายจากวิทยากร 
4.3 ศึกษาจากใบความรู้ 
4.4 ปฏิบัติกิจกรรม 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

5. กิจกรรม 
5.1 ชมคลิปวิดิโอ (10.42 นาที) เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
5.2 ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 6.1 เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
5.3 ฟังบรรยายจากวิทยากรและศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียน 
5.4 ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 6.2 เพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียน 
5.5 ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 6.3 และ 6.4 การเขียนเกณฑ์และวิพากษ์เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
5.6 ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 6.5 เพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้การสรุปและตัดสินผลการประเมินสมรรถนะ

ผู้เรียน 
5.7 วิทยากรสรุปการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

6. ส่ือ 
6.1 ใบความรูห้น่วยที่ 6 
6.2 ใบกิจกรรม ที่ 6.1–6.5 
6.3 Powerpoint 
6.4 คลิปวีดีโอเรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

7. วิธีกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปทั้ง 4 รายการ 

รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. มีความตระหนัก ตรวจผลงาน 
การแสดง 
ความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ที่ให้ความส าคัญ/ 
ความจ าเป็นต่อ
การสร้างเกณฑ์
การประเมนิ และ
มีแนวทางแก้ไขที่
เป็นไปได้ 

แสดงความคิดเห็น
ที่ให้ความส าคัญ/ 
ความจ าเป็นต่อการ
สร้างเกณฑ์การ
ประเมิน แต่ไม่ระบุ
แนวทางแก้ไขที่
สอดคล้องและ
เป็นไปได้ 

แสดงความ
คิดเห็นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเกณฑ์การ
ประเมิน 

2. มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
สร้างเกณฑ์ 
การประเมิน
สมรรถนะ 

ตรวจผลงานจาก
ใบกิจกรรมที่ 6.2 
และ 6.5 

ตอบถูกร้อยละ 75 
ขึ้นไป 

ตอบถูกร้อยละ 
50–74 

ตอบถูกน้อยกว่า
ร้อยละ 50 

3. มีความสามารถ
ในการเขียนเกณฑ์
การประเมิน
สมรรถนะ 

ตรวจผลงาน จาก
ใบกิจกรรมที่ 6.3 
และ 6.4 

ผลงานมีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง
และน าไปปฏิบัติ 
ได้จริง ทั้ง 2 
รายการ ได้แก่  
- มีประเด็นการ
ประเมิน และ
ระดับคุณภาพ  

ผลงานมีความ
สมบูรณ์ถูกต้องและ
น าไปปฏิบัติ ได้จริง 
เพียง 1 รายการ 

ผลงานไม่สมบูรณ์
ถูกต้องและ ไม่
สามารถน าไป 
ปฏิบัติได้จริง 
ทั้ง 2 รายการ 

8. ใบควำมรู้ 
ใบความรูท้ี ่6 

9. ใบกิจกรรม 
ใบกิจกรรม 6.1–6.5
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบควำมรู้ที่ 6 
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
การประเมินสมรรถนะผู้ เรียนเป็นการประเมินว่าผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะหรือเจตคติตามที่ระบุไว้ในองค์ประกอบของสมรรถนะนั้นหรือไม่เพียงใด เมื่อครูเลือกวิธีการ
เครื่องมือในการประเมินความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของผู้เรียนตามธรรมชาติของตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ในแต่ละสมรรถนะแล้ว เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ครูออกแบบไว้ ครูจะต้องตัดสินว่าผู้เรียนมีสมรรถนะนั้น ๆ 
โดยมีเกณฑ์การประเมินองค์รวมของสมรรถนะ ซึ่งเกณฑ์ต้องน าไปสู่การสรุปผลการประเมินสมรรถนะ 
ของผู้เรียน มีความยุติธรรม ง่ายต่อการประเมินของผู้ประเมินทุกคน มีความชัดเจน พอเพียง เพ่ือให้ครูผู้
ประเมินทุกคน สามารถใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีความสอดคล้อง 
และสะท้อนได้ว่าระดบัคุณภาพของเกณฑ์นั้นจ าแนกได้ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับใดได้ 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียนนี้ ต้องก าหนดระดับคุณภาพของความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเมื่อน ามาประเมินรวบยอดว่าผู้เรียนมีสมรรถนะในระดับใดก็ต้องมีค าอธิบาย
ระดับคุณภาพที่เชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงตามสภาพ จึงท าให้สามารถน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงการเกิดสมรรถนะจากการประยุกต์ใช้ความสามารถทั้ง 3 ด้าน 
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การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในชั้นเรียนของครู เป็นการประเมินจากภาระงาน/ชิ้นงาน ที่ครู

ก าหนดให้ผู้เรียน ซึ่งภาระงาน/ชิ้นงานที่ครูได้ออกแบบไว้นั้น จะต้องให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่บูรณาการกับตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ เมื่อครู 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และก าหนดภาระงาน/ชิ้นงานนั้น ครูต้องค านึงว่าสมรรถนะส าคัญที่ครูจะน ามาบูรณาการ
ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยหนึ่ง มีตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ที่ครูต้องพัฒนาควบคู่กันไป การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้บรรลุเมื่อตัวชี้วัดทุกตัวได้รับการตัดสินเช่นกัน ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะทุกตัวก็ต้องได้รับ
การประเมินควบคู่กันไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นความรู้ย่อมแตกต่างจากตัวชี้วัด
คุณลักษณะ หรือทักษะการปฏิบัติ แต่เมื่อน ามาสรุปรวมเป็นผลการประเมินสมรรถนะ เกณฑ์ที่ใช้จึงต้อง
ประกอบไปด้วย เกณฑ์ที่ครอบคลุมคุณภาพด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และทักษะปฏิบัติ เนื้อหาที่ส าคัญใน
หน่วยที่ 6 จึงจะกล่าวถึงการสร้างเกณฑ์ในการประเมินทักษะปฏิบัติ (Performance Criteria) ของผู้เรียนและ
เกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
แผนภาพ  แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

2. ควำมหมำยของเกณฑ์กำรประเมิน (Rubric) 
เกณฑ์การประเมิน (Rubric) คือ แนวการให้คะแนนเพ่ือประเมินผลงานหรือประเมินการปฏิบัติงาน

ของผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า Rubric เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานของผู้เรียน 
3. องค์ประกอบของเกณฑ์กำรประเมิน (Rubric) 

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
3.1 เกณฑ์หรือประเด็นที่จะประเมิน (criteria) เป็นการพิจารณาว่า การปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น

ประกอบด้วยคุณภาพอะไรบ้าง 
3.2 ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance Level) เป็นการก าหนดจ านวนระดับ

ของเกณฑ์ (criteria) ว่าจะก าหนดกี่ระดับ ส่วนมากจะก าหนดขึ้น 3-6 ระดับ 
3.3 การบรรยายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality Description) เป็นการเขียน

ค าอธิบายความสามารถให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละระดับ ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการตรวจ 
ให้คะแนน 
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4. ชนิดของเกณฑ์กำรประเมิน (Rubric) 

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มี 2 ชนิด คือ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric) และ 
เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 

4.1 เกณฑ์กำรประเมินแบบภำพรวม (Holistic Rubric) เป็นการประเมินภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานหรือผลงาน โดยดูคุณภาพโดยรวมมากกว่าดูข้อบกพร่องส่วนย่อย การประเมินแบบนี้เหมาะกับการ
ปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์งานที่ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอน ผู้ประเมินต้องอ่านหรือ
พิจารณาผลงานให้ละเอียด ส่วนใหญ่มักก าหนดระดับคุณภาพอยู่ที่ 3-6 ระดับ 

4.2 เกณฑ์กำรประเมินแบบแยกส่วน  (Analytic Rubric) เป็นการประเมินแบบแยกส่วนที่
ต้องการเน้นการตอบสนองที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่เน้นความคิดสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว 
ตามด้วยคะแนนรวม ใช้เป็นตัวแทนของการประเมินหลายมิติ เกณฑ์การประเมินแบบนี้จะได้ผลสะท้อนกลับ
ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและผู้สอนมาก ผู้สอนที่ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนนี้  
จะสามารถสร้างเส้นภาพ (Profile) จุดเด่น-จุดด้อย ของผู้เรียนแต่ละคนได้ 
5. ประโยชน์ของเกณฑ์กำรประเมิน (Rubric) 

5.1 ช่วยให้ความคาดหวังของครูที่มีต่อผลงานของผู้เรียน บรรลุความส าเร็จได้ 
5.2 ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีพัฒนาการ

อะไรบ้าง 
5.3 ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจและสามารถใช้เกณฑ์การประเมินตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและ

ของคนอ่ืนอย่างมีเหตุผล 
5.4 ช่วยให้ผู้เรียนระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่างได้โดยใช้เกณฑ์การประเมินตรวจสอบ 
5.5 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่ความส าเร็จได้ 
5.6 เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้เรียน  

ได้เป็นอย่างด ี
5.7 ช่วยลดเวลาของครูผู้สอนในการประเมินงานของผู้เรียน 
5.8 ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของผู้เรียน 
5.9 สามารถยืดหยุ่นตามสภาพของผู้เรียน 
5.10 ท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ หรืออ่ืน ๆ เข้าใจในเกณฑ์การตัดสิน

ผลงานของผู้เรียน ที่ครูใช้ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้ระดับคุณภาพได้ 
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6. ขั้นตอนกำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมิน (Rubric) 

กระบวนการสร้างเกณฑ์การประเมิน มีหน่วยงานทางการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ได้เสนอ
แนวทางการสร้างไว้หลากหลาย มีทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมและผู้สอนสร้างเอง ในที่นี้ขอเสนอขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 ก าหนดประเด็นส าคัญในการตรวจให้คะแนน และจัดล าดับความส าคัญหรือน้ าหนักของ
แต่ละประเด็น 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดระดับหรือคุณภาพที่ต้องการให้คะแนน เช่น 3 ระดับ ได้แก่ ดี (2 คะแนน) พอใช้  
(1 คะแนน) และปรับปรุง (0 คะแนน) 

ขั้นตอนที่  3 ก าหนดชนิดของ Rubric คือ แบบภาพรวม (Holistic Rubric) หรือ แบบแยกส่วน 
(Analytic Rubric) 

ขั้นตอนที ่4 วิธีการเขียนค าอธิบายในแต่ละระดับสามารถเขียนได้ 3 รูปแบบ คือ 
แบบที่ 1 ก าหนดค าอธิบายแบบลดลง หมายถึง การเขียนเกณฑ์การให้คะแนนโดยเริ่มเขียนเกณฑ์

ที่ระดับคุณภาพสูงสุดหรือได้คะแนนเต็มก่อน แล้วลดคะแนนตามคุณภาพที่ลดลง 
แบบที่ 2 ก าหนดค าอธิบายแบบบวกหรือแบบเพ่ิมขึ้น หมายถึง การเริ่มต้นที่ระดับคุณภาพ

ต่ าสุดหรือไม่ได้คะแนนก่อน แล้วเพ่ิมระดับคุณภาพตามระดับคะแนนที่เพ่ิมขึ้นไปตามล าดับ 
แบบที่ 3 ก าหนดค าอธิบายแบบเพ่ิมขึ้นและลดลง หมายถึง การเริ่มต้นที่ระดับคุณภาพกลาง 

(พึงพอใจ/ผ่านเกณฑ์) แล้วเพ่ิมระดับคุณภาพตามคะแนนที่เพ่ิมข้ึน (ดี/ดีมาก) และลดระดับคุณภาพตามคะแนน 
ที่ลดลง (ปรับปรุง) ไปตามล าดับ 

ขั้นตอน 5 ตรวจสอบโดยคณะผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผล 
ขั้นตอน 6 ทดลองใช้เกณฑ์ในการตรวจผลงานที่มีมาตรฐาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ขั้นตอน 7 หาความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrence Validity) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง

ของคะแนนที่กรรมการ 1 ท่าน ให้กับสภาพที่เป็นจริงของงาน 3 ชิ้น ที่มีคุณภาพต่างกัน และหาความเชื่อมั่น 
(inter rater reliability) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องในการตรวจสอบอัตนัยของกรรมการ 3 ท่าน 

ขั้นตอน 8 ปรับปรุงเกณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
7. หลักในกำรเขียนเกณฑ์กำรประเมิน 

การสร้างเกณฑ์การประเมิน จะต้องศึกษาและพิจารณาจากตัวอย่างงานหรือผลการปฏิบัติหลาย ๆ 
ตัวอย่างที่มีระดับความแตกต่างกันตั้งแต่ที่ดีที่สุดถึงแย่ที่สุด โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

7.1 เขียนอธิบายคุณภาพของงานโดยใช้ถ้อยค าที่บอกถึงคุณภาพที่สูงกว่า  หรือสิ่งที่ขาดหายไป 
จากงานนั้น เพ่ือให้สามารถแยกแยะความเหมือนหรือความแตกต่างของแต่ละระดับคุณภาพ  โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงค าขยายเชิงเปรียบเทียบที่เป็นนามธรรม 

7.2 ก าหนดระดับของการประเมินให้พอเหมาะกับความสามารถที่จะก าหนดความแตกต่าง 
ตามระดับคุณภาพได้อย่างพอเพียง ไม่มากเกินไป โดยทั่วไปจะอยู่ใน 6 ระดับ หรือ 12 ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ  
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ก าหนดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือที่เขาจะสามารถประเมินตนเองได้ และปรับปรุงตัวเองได้ตามระดับ
คุณภาพนั้น ในกรณีนี้ มีข้อแนะน าคือ ในแต่ละระดับควรมีตัวอย่างงานที่ได้รับการประเมินในระดับนั้น ๆ  
ให้เห็นชัดเจน สามารถเปรียบเทียบได้และเป็นรูปธรรม 

7.3 เกณฑ์การประเมินต้องเน้นให้เห็นถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนั้น ผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้สร้างผลงานนั้น โดยเน้นกระบวนการและความพยายามในการปฏิบัติงานนั้น 
8. เทคนิคและข้อควรพิจำรณำในกำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมิน 

สิ่งที่จ าเป็นจะต้องก าหนดหรือระบุไว้ในการพิจารณาคุณสมบัติของเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
8.1 ความต่อเนื่อง 

ความแตกต่างระหว่างระดับคุณภาพในมาตรวัดจะต้องต่อเนื่อง  และมีขนาดเท่ากัน เช่น  
ความแตกต่างระหว่างระดับ 5 กับระดับ 4 จะต้องมีขนาดเท่ากับความแตกต่างระหว่างระดับ 2 กับระดับ 1  
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวเลขในมาตราอันตรภาค (interval scale) ทั้งนี้ คุณภาพของสิ่งที่ประเมินจะมีคุณสมบัติ
ต่อเนื่อง (continuous variable) 

8.2 ความคู่ขนาน (Parralel) 
ค าอธิบายในแต่ละระดับคุณภาพจะต้องใช้ค าหรือภาษาท่ีคู่ขนานกันตลอด ทุกช่วงของมาตรวัด 

8.3 ยึดสมรรถภาพที่ต้องการประเมิน (Unity in competency) 
เกณฑ์การประเมินจะต้องเน้นที่ตัวสมรรถภาพ ที่ต้องการประเมินสมรรถภาพเดียวกัน 

ค าอธิบายในแต่ละระดับจะแตกต่างกันเฉพาะในคุณภาพของงาน หรือการปฏิบัติของสมรรถภาพนั้นที่ใช้เป็นหลัก
เฉพาะในเกณฑ์การประเมินที่พิจารณานั้น 

8.4 ก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์การประเมิน (Weighting) 
เมื่อมีหลายเกณฑ์การประเมิน การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์จึงมีความจ าเป็น 

ตามจุดเน้น หนักเบาของผลงาน หรือสมรรถภาพที่ได้รับของการประเมินนั้น ๆ 
8.5 ความตรง/ความเที่ยงตรง (Validity) 

เกณฑ์การประเมินจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรงของการพิจารณาผลงานออกมา
ในรูปของระดับคะแนนที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรม ให้เป็นรูปธรรมที่ปกติ ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ดังนั้น 
การให้ระดับคุณภาพที่ต่างกันจะต้อง 

8.5.1 สะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผลงานตามตัวอย่างในระดับความสามารถต่าง ๆ กัน 
8.5.2 อธิบายคุณภาพของการปฏิบัติงานไม่ใช่ปริมาณงาน 
8.5.3 เกณฑ์การประเมินจะต้องไม่พิจารณาเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ แต่จะเน้นเกณฑ์การแสดงออก 

ตามสภาพจริง ดังตัวอย่างในการพูด ผู้เสนอหลายคนใช้บันทึกย่อในการพูด แต่เกณฑ์การประเมินไม่พิจารณา
การใช้หรือไม่ใช้บันทึกย่อ แต่จะพิจารณาประสิทธิภาพของการพูด ดังนั้น เกณฑ์การประเมินจะพิจารณา
พฤติกรรมการน าเสนอและการเรียบเรียงข้อสนเทศที่น าเสนอ 
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8.6 ความเที่ยง/ความเชื่อมั่น (Reliability) 

เกณฑ์การประเมินจะต้องมีความคงเส้นคงวาในการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพ ไม่ว่าใครจะเป็น 
ผู้ประเมิน หรือไม่ว่าจะประเมินเวลาใด เกณฑ์การประเมินที่ใช้ค าประเภทการลงความเห็นเชิงสรุป (เช่น ดีมาก 
ใช้ไม่ได้) และค าประเภทเปรียบเทียบ (เช่น ดีกว่า แย่กว่า) นั้น ควรใช้ค าที่เป็นการอธิบาย หรือบรรยายลักษณะงาน 
หรือการกระท าจะช่วยให้เกณฑ์การประเมินมีความเชื่อมั่นมากข้ึน 
 

ตัวอย่ำง เกณฑ์คุณภาพแบบภาพรวม (Holistic Rubric) 
สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
ตัวอย่ำง เกณฑ์คุณภาพแบบภาพรวม (Holistic Rubric) 

  

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนในการ
แก้ปัญหา ด าเนินการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบ
และสรุปผล 

มีความสามารถในการระบสุาเหตุ
ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการวาง
แผนการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย ปฏบิัติตามแผนการ
แก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ สามารถ
สรุปผลการแก้ปัญหาอย่าง
ครบถ้วนสมเหตุสมผล ถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการ
ตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

มีความสามารถในการใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา
และอุปสรรค แก้ปัญหา
โดยค านงึถึงหลักคุณธรรม
และจริยธรรม แต่ขาด
ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม 
ตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับการ
ตัดสินใจของตนเอง  

ขาดความสามารถใน
การใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค 
แก้ปัญหาโดยไม่
ค านึงถึงหลักคุณธรรม
และจริยธรรม ไม่
สามารถปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม 
ตัดสินใจโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิง่แวดล้อม 
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สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 

 
 

ตัวอย่ำง เกณฑ์คุณภาพแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ  
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 
1. วิเคราะห์ปัญหา 
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัว 
ระบุสาเหตุของปัญหา 
จัดระบบข้อมูล โดน
การจ าแนก การ
จัดล าดบัเชื่อมโยง 
ก าหนดทางเลือก การ
ตัดสินใจเลือกวิธีการ 

ระบุปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกบั
ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับ
ปัญหามากกว่า 2 ปัญหา จ าแนก
และจัดหมวดหมู่สาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้องทุกสาเหตุ 
จัดล าดบัความส าคัญสาเหตุของ
ปัญหาได้อยา่งสมเหตุสมผลทุก
สาเหตุ แสดงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของ
ปัญหาและผล ที่จะเกิดขึ้นได้ 
โดยมีข้อมูลสนบัสนุนอย่าง
สมเหตุสมผลทุกสาเหตุ ก าหนด

ระบุปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและบุคคลใกล้
ตัวที่ตรงตามสภาพปัญหา  
ระบุสาเหตุของปัญหาตา่ง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับ
ปัญหา 1 สาเหตุ จ าแนกและ
จัดหมวดหมู ่สาเหตุของ
ปัญหาได้ถูกต้อง มีการ
จัดล าดบัความส าคัญสาเหตุ
ของปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ 
แสดงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
ของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้น

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลใกล้ตัวไมไ่ด้หรือระบุ
ปัญหาได้แตไ่ม่ตรงสภาพ
ปัญหา ระบสุาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไมไ่ด้
หรือระบุสาเหตุได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับปัญหา จ าแนก
และจัดหมวดหมู่สาเหตุของ
ปัญหาไมไ่ด้หรือ ไม่มีการจัด
หมวดหมู่ ไม่มีการจัดล าดบั
ความส าคัญสาเหตุของ
ปัญหาหรือจัดได้ ไม่
สมเหตุสมผลไม่มีการแสดง
การเชื่อมโยงความสัมพนัธ์

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ดี 
ผลลัพธ์ของกำร
แก้ปัญหำ 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แก้ปัญหามีความถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของ 
หลักเหตุผลและคุณธรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของปัญหาที่แก้ไข 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด
จากการแก้ปัญหามี
ความถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรม 
ร้อยละ 50-69  
ของปัญหาที่แก้ไข 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิด
จากการแก้ปัญหามี
ความถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรม 
ต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของปัญหาที่แก้ไข 
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พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ  
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบและสรุปผล 

ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มี
ความเป็นไปได้มากกว่า 2 วิธี 
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
ซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทางลบแก่
ตนเองและผู้อื่นได้ 2 ประเด็น 

ได้โดยมีข้อมูลสนับสนนุอย่าง
สมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ 
ตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาโดยพิจารณาข้อดี
และข้อจ ากัดและมีผลกระทบ
ในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่น  

ระหว่างสาเหตุของปัญหา
และผลที่จะเกิดขึ้น ตัดสนิใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่
พิจารณาข้อดีและข้อจ ากัด
ท าให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบแก่ตนเองและผู้อื่น 

2. การวางแผนในการ
แก้ปัญหา 

มีการวางแผนในการแก้ปญัหาโดย
ใช้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการวางแผนมีขั้นตอนของ
แผนงานอย่างชัดเจน และมีข้อมลู
เพียงพอ 

มีการวางแผนในการแก้ปญัหา
โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการวางแผน 

ไม่มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหา 

3. การด าเนนิการใน
แก้ปัญหา การปฏิบัติ
ตามแผน การ
ตรวจสอบ 
ทบทวนแผน การ
บันทึกผลการ 
ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ทุกข้ันตอนมีข้อมลู
สนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ มีการ
ตรวจสอบทบทวนแผนและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
สมบูรณ ์

ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอน
และมีข้อมลูสนับสนุนสมบูรณ์ 
มีการตรวจสอบทบทวนแผน
บันทึกผลการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนและมคีวามชัดเจน แต่มี
การบันทึกผลการปฏบิัติงานไม่
ครบทุกข้ันตอน 

ไม่มีการปฏิบตัิตามแผนการ
แก้ปัญหาที่วางไว้ไม่มีการ
ตรวจสอบทบทวน ไม่มีการ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

4. สรุปผลและรายงาน มีการสรุปผลและจัดท ารายงาน
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ชัดเจน 

มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
แต่ไมไ่ด้จดัท ารายงาน 

ไม่มีการสรุปและรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 
ผลลัพธ์ของการ
แก้ปัญหา 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แก้ปัญหามีความถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของปัญหาที่
แก้ไข 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการ
แก้ปัญหามีความถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผลและคุณธรรมร้อยละ 
50-69 ของปัญหาที่แก้ไข 

ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจาก
การแก้ปัญหามีความถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผลและคุณธรรมต่ า
กว่าร้อยละ 50ลงมาของ
ปัญหาที่แก้ไข 
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จากตัวอย่างข้างต้นที่เป็นการประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา ท าให้สามารถน าสู่การประเมิน
สมรรถนะการแก้ปัญหาของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่ำง กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะ 
สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบและสรุปผล 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 
รำยวิชำ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ภำระงำน/ชิ้นงำน ชื่อผลงาน “แผนภูมิคนพอเพียง” 
ลักษณะของงำน 

ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก าหนด แล้วเลือกข้อมูลจากสถานการณ์นั้น อาจเป็นข้อมูลทั้งหมด
หรือเป็นข้อมูลเพียงบางส่วน มาน าเสนอด้วยแผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่งให้สวยงามน่าสนใจ แสดงถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูล 
สถำนกำรณ ์

นารี ปรีดา เมตตา และนิภา ได้รับเงินรายวันจากคุณแม่ ดังนี้ นารี ได้รับวันละ 10 บาท ปรีดา วันละ 
20 บาท เมตตา 15 บาท และนิภา วันละ 4 บาท ทุกคนเป็นเด็กดีใช้เงินอย่างประหยัด เก็บออมไว้ทุกวัน  
โดยแต่ละคนเก็บรวบรวมเป็นรายวัน สรุปได้ ดังตาราง 

ชื่อ 
           วัน 

จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ รวม (บำท) 

นำร ี 5 4 5 3 2 19 
ปรีดำ 6 4 5 6 4 25 
เมตตำ 7 3 3 6 5 24 
นิภำ 4 3 2 2 3 14 
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เกณฑ์กำรประเมินแบบภำพรวม (Holistic Rubric) 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์พิจำรณำ 
สมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์มาก เลือกใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ และระบุเหตุผลการตัดสินใจเลือกข้อมูล 

ได้ถูกต้อง ครอบคลุม องค์ประกอบของแผนภูมิครบถ้วน ขนาดและ
ระยะห่างของแผนภูมิเท่ากันทั้งหมด ก าหนดมาตราส่วนได้เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูล ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและผลงานบ่งบอกถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม และน่าสนใจ 

สมรรถนะสูงกว่าเกณฑ์ เลือกใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ และระบุเหตุผลการตัดสินใจเลือกข้อมูลได้
ถูกต้องแต่ไม่ครอบคลุม องค์ประกอบของแผนภูมิครบถ้วน ขนาดและ
ระยะห่างของแผนภูมิเท่ากันทั้งหมด ก าหนดมาตราส่วนได้เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูล ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  

สมรรถนะตามเกณฑ์ เลือกใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ และระบุเหตุผลการตัดสินใจเลือกข้อมูลได้ 
องค์ประกอบของแผนภูมิขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ขนาดและ
ระยะห่างของแผนภูมิไม่เท่ากันหนึ่งแห่ง ก าหนดมาตราส่วนไม่เหมาะสมกับ
ข้อมูล ข้อมูลถูกต้องแต่ขาดรายการใดรายการหนึ่ง 

ไม่มีสมรรถนะ เลือกใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ และระบุเหตุผลการตัดสินใจเลือกข้อมูลได้ 
องค์ประกอบของแผนภูมิขาดมากกว่าหนึ่งรายการ ขนาดและระยะห่าง
ของแผนภูมิผิดมากกว่าหนึ่งแห่ง ไม่มีการก าหนดมาตราส่วน ข้อมูลถูกต้อง
แต่ขาดมากกว่าหนึ่งรายการ หรือ ผลงานไม่ส าเร็จ 
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เกณฑ์กำรประเมินแบบภำพรวม (Analytic Rubric) 
ประเด็นประเมิน สมรรถนะสูงกว่ำ

เกณฑ์มำก 
สมรรถนะสูงกว่ำ
เกณฑ์ 

สมรรถนะตำม
เกณฑ์ 

ไม่มีสมรรถนะ 

1. กำรเลือกใช้
ข้อมูล 

เลือกใช้ข้อมูลจาก
สถานการณ์ และ
ระบุเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือก
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครอบคลุม 

เลือกใช้ข้อมูลจาก
สถานการณ์ และ
ระบุเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือก
ข้อมูลได้แต่ 
ไม่ครอบคลุม 

เลือกใช้ข้อมูลจาก
สถานการณ์ และ
ระบุเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือก
ข้อมูลได้บางส่วน 

ไม่สามารถเลือกใช้
ข้อมูลได้ 

2. องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ 

องค์ประกอบของ
แผนภูมิครบถ้วน
ถูกต้องตามชนิด
ของแผนภูมิ 

องค์ประกอบของ
แผนภูมขิาด
องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง 

องค์ประกอบของ
แผนภูมิขาด
มากกว่าหนึ่ง
รายการ 

องค์ประกอบของ
แผนภูมิขาด
มากกว่าสอง
รายการ 

3. ขนำดและ
ระยะห่ำงของ
แผนภูมิ 

ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิเท่ากัน
ทั้งหมด  

ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิไม่เท่ากัน
หนึ่งแห่ง 

ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิไม่เท่ากัน
มากกว่าหนึ่งแห่ง 

ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิไม่เท่ากัน
มากกว่าสองแห่ง 

4. กำรก ำหนด
มำตรำส่วน 

ก าหนดมาตราส่วน
ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ข้อมูล   

ก าหนดมาตราส่วน
ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ข้อมูล แต่ไม่
ครบถ้วน 

ก าหนดมาตราส่วน
ไม่เหมาะสมกับ
ข้อมูล 

ไม่มีการก าหนด
มาตราส่วน 

5. ควำมครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูล 

ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้อมูลถูกต้องแต่
ขาดรายการใด
รายการหนึ่ง 

ข้อมูลถูกต้องแต่
ขาดมากกว่าหนึ่ง
รายการ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง  

6. ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
สวยงาม และ
น่าสนใจ 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
สวยงาม น่าสนใจ
เพียงเล็กน้อย 

ผลงานบ่งบอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่บ่งบอก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
สวยงาม และ
น่าสนใจ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
กำรตัดสินผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ในกำรตัดสินผลกำรประเมินรำยสมรรถนะ ใช้ประเด็นในกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
1. จ านวนของความสามารถที่ใช้ (K, P, A) 
2. ลักษณะของการน าความสามารถ (K, P, A) ไปใช้ 
3. ความส าเร็จของงาน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน 

มีสมรรถนะสูงมาก 
 

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ในการท างาน/แก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ครบทั้ง 3 ด้าน ร่วมกันอย่างดี จนท าให้ผลงาน 
มีความส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 

มีสมรรถนะสูง 
 

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ในการท างาน/แก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ครบทั้ง 3 ด้าน ร่วมกันอย่างดี จนท าให้ผลงาน 
มีความส าเร็จตามเป้าหมาย 

มีสมรรถนะ 
 

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ในการท างาน/แก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ครบทั้ง 3 ด้าน ร่วมกัน จนท าให้ผลงานมีความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ไม่มีสมรรถนะ 
 

ไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ในการท างาน/แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือผลงานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
กำรสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะ 

ครูผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด และจะต้องด าเนินการประเมินและสรุปผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังนั้น  เพ่ือให้มีแนวทางการสรุปผล
การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมส าหรับผู้เรียน จึงได้เสนอแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนรายสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระหว่างจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
และสรุปผลตัดสินให้ระดับคุณภาพเป็นรายสมรรถนะ 

2. ครูประจ าชั้นรวบรวมผลการประเมินจากครูผู้สอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  แล้วสรุปผลเป็น 
รายสมรรถนะ 

3. วิธีการสรุปผลการประเมิน มี 2  กรณี ดังนี้ 
3.1 พิจารณาจากฐานนิยม (Mode) หมายความว่า ระดับคุณภาพใดมีความถี่สูงที่สุด ถือว่าเป็น

ระดับสมรรถนะของผู้เรียน ในกรณีที่มีฐานนิยม (Mode) มากกว่า 1 ระดับให้พิจารณาเลือกระดับสมรรถนะ
ตามดุลยพินิของผู้ประเมิน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
3.2  พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสิน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2  ลักษณะ คือ 

        3.2.1 ผลการประเมินเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ) ให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์พิจำรณำ 
มีสมรรถนะสูงมำก มีผลการประเมินระดบัมีสมรรถนะสูงขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีสมรรถนะสูง มีผลการประเมินระดบัมีสมรรถนะสูงขึ้นไป อยู่ระหว่าง 5-7 กลุม่สาระการเรียนรู้  
มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดบัสมรรถนะสูงขึ้นไป อยู่ระหว่าง 2 - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ไม่มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดบัสมรรถนะสูงขึ้นไป น้อยกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3.2.2 ผลการประเมินเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ระดับคะแนน) คะแนนผลการประเมินรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นผลการประเมินที่ครูผู้สอนประเมินจากผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 4 ระดับ (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 3 คะแนน) เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
2.50 - 3.00 มีสมรรถนะสูงมาก 

2.01 - 2.49 มีสมรรถนะสูง 

1.50 - 2.00 มีสมรรถนะ 

0 – 1.49 ไม่มีสมรรถนะ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 6.1 
กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรเขียนเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขที.่...................................................... 

ค ำชี้แจง 
1. ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง โดยมุ่งไปที่ประเด็นการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
2. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดและบันทึกลงในแบบบันทึก 
3. เวลา 20 นาท ี

แบบบันทึกกิจกรรม 
ท่านคิดว่าคุณครูมีปัญหาในการวัดและประเมินผลอย่างไร  ให้ระบุพร้อมให้เหตุผลประกอบและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ประเด็นปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 6.2 
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ชื่อ-สกุล................................................................................................ เลขที.่...................................................... 

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ที ่ ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 
1 เกณฑ์การประเมิน (Rubric) เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง  

ใช้ในการประเมินผลงานหรือการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
  

2 องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ประเด็นที่จะประเมิน  
ระดับความสามารถและการบรรยายคุณภาพของแต่ละระดับ
ความสามารถ 

  

3 เกณฑ์การประเมินแบบรวม (Holistic Rubric) จะได้ผลสะท้อนกลับ
ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน 

  

4 ขั้นตอนแรกในการสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric) คือการก าหนด
ประเด็นส าคัญในการประเมิน 

  

5 ความแตกต่างระหว่างระดับคุณภาพในแต่ละระดับไม่ต่อเนื่องกันก็ได้   
6 การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมิน ให้พิจารณาตาม

จุดเน้นของผลงาน 
  

7 วิธีการเขียนค าอธิบายในแต่ละระดับ สามารถเขียนโดยเริ่มต้นที่ 
ระดับคุณภาพสูงสุด แล้วลดลงตามคุณภาพท่ีลดลง หรือเริ่มต้นที่ 
ระดับคุณภาพต่ าสุด แล้วเพ่ิมระดับคุณภาพตามระดับคุณภาพที่เพ่ิมข้ึนก็ได้ 

  

8 ผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้ K P A ในการท างานร่วมกัน 3 ด้าน ถือว่ามี
สมรรถนะ 

  

9 ประเด็นในการพิจารณาให้ระดับคุณภาพสมรรถนะ ประกอบด้วย 
ความสามารถที่ใช้และความส าเร็จของงาน 

  

10 การเกิดสมรรถนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการน าความรู้และทักษะมาใช้   

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 6.3 
กำรสร้ำงเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ชื่อ-สกุล................................................................................................ เลขที.่...................................................... 

ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. สร้างเกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน ที่ได้ก าหนดไว้หน่วยที่ 3 ให้มีทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ 

และคุณลักษณะ ทั้งแบบองค์รวม (Holistic Rubric) และแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
2. ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 30 นาที 

สมรรถนะผู้เรียน
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
................................................................................................................................................... .......................... 
รำยกำรกำรประเมิน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
1. เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน แบบ Holistic Rubric 

สมรรถนะผู้เรียน 
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภำพ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
2. เกณฑ์กำรตรวจให้คะแนน แบบ Analytic Rubric 

สมรรถนะผู้เรียน 
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภำพ 

...................................... ..................................... ...................................... 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 6.4 
กำรวิพำกษ์เกณฑ์กำรประเมิน 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.......................................................................................................เลขที่ ........................................ ..... 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
5.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
6.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 

ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมจับกลุ่ม 3–6 คน 
2. เลือกเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจากใบกิจกรรมที่ 6.2 ของสมาชิกในกลุ่ม 1 หรือ 2 คน แล้ว

ร่วมกันวิพากษ์ปัญหาหรือประเด็นที่ควรแก้ไข และแนวทางการปรับปรุง บันทึกลงในตาราง 
3. ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 15 นาที 

สมรรถนะ (ระบุรายละเอียดของรายการ และประเด็นการตรวจให้คะแนน) 
......................................................................... ............................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... .................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... .................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................. 

(งำนกลุ่ม) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน ประเด็นที่ต้องกำรแก้ไข แนวทำงกำรปรับปรุง 
Holistic Rubric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Analytic Rubric 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 6.5 
กำรสรุปและตัดสินผลกำรประเมินสมรรถนะ 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
 

 
ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ  3  คน  
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาผลการประเมินและเกณฑ์ในการตัดสินสมรรถนะผู้เรียน ในสถานการณ์ท่ี 1, 2 

และ 3 แล้วช่วยกันสรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ลงในแบบสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะ 

3. ใช้เวลา 15 นาที

(งำนกลุ่ม) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

สถำนกำรณ์ที่ 1 ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รวบรวมผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการ
แก้ปัญหาจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และบันทึกผล ดังตาราง 

1.1 ผลกำรประเมินสมรรถนะ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำนฯ อังกฤษ 
1 รวงทอง มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี 
สมรรถนะ

สูง 
2 ซ้องปีบ มี 

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
มี

สมรรถนะ
สูง 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ

สูง 
3 กาสะลอง มี 

สมรรถนะ 
สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ 

สูง 
4 น้องพัช มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 
5 ณัฐพร ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
6 กรกนก มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

1.2 เกณฑ์ในกำรตัดสิน 

พิจารณาจากฐานนิยม (Mode) หมายความว่า ระดับคุณภาพใดมีความถี่สูงสุด ถือว่าเป็นระดับ
สมรรถนะของผู้เรียน  ในกรณีที่ มีฐานนิยม(Mode) มากกว่า 1 ระดับ ให้พิจารณาเลือกระดับสมรรถนะตาม 
ดุลยพินิจของผู้ประเมิน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

สถำนกำรณ์ที่ 2 ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รวบรวมผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และบันทึกผล ดังตาราง 

2.1 ผลกำรประเมินสมรรถนะ 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำนฯ อังกฤษ 
1 รวงทอง มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

ม ี
สมรรถนะ

สูง 
2 ซ้องปีบ มี 

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
มี

สมรรถนะ
สูง 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ

สูง 
3 กาสะลอง มี 

สมรรถนะ 
สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ 

สูง 
4 น้องพัช มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ

สูง 
5 ณัฐพร ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
ไม่มี

สมรรถนะ 
6 กรกนก มี 

สมรรถนะ 
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ
สูงมาก 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ

สูง 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

มี
สมรรถนะ 

2.2 เกณฑ์ในกำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์พิจำรณำ 
มีสมรรถนะสูงมำก มีผลการประเมินระดบัมีสมรรถนะสูงขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีสมรรถนะสูง มีผลการประเมินระดบัมีสมรรถนะสูงขึ้นไป อยู่ระหว่าง 5-7 กลุม่สาระการเรียนรู้  
มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดบัสมรรถนะสูงขึ้นไป อยู่ระหว่าง 2 - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ไม่มีสมรรถนะ มีผลการประเมินระดบัสมรรถนะสูงขึ้นไป น้อยกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

สถำนกำรณ์ที่ 3 ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รวบรวมผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้และบันทึกผล ดังตาราง 

3.1 ผลกำรประเมินสมรรถนะ 
เลขที่ ชื่อ-สกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำน อังกฤษ 

1 รวงทอง 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 ซ้องปีบ 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 กาสะลอง 2 2 3 3 3 2 2 1 
4 น้องพัช 3 3 2 3 2 2 2 2 
5 ณัฐพร 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 กรกนก 3 2 3 1 2 1 1 1 

หมำยเหตุ  คะแนนผลการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผลการประเมินที่ครูผู้สอนประเมินจากผู้เรียน 
โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า(Rating scale) 4 ระดับ (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 3 คะแนน) 

3.2 เกณฑ์ในกำรตัดสิน 

เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินสมรรถนะ ต่อไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
2.50 - 3.00 มีสมรรถนะสูงมาก 

2.01 - 2.49 มีสมรรถนะสูง 

1.50 - 2.00 มีสมรรถนะ 

0 – 1.49 ไม่มีสมรรถนะ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

แบบบันทึกผลกำรสรุปผลกำรประเมินสมรรถนะ 

สถำนกำรณ์ที่ 1 

เลขที่ ชื่อ-สกุล สรุปผลกำรประเมิน 
1 รวงทอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
2 ซ้องปีบ มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
3 กาสะลอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
4 น้องพัช มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
5 ณัฐพร มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
6 กรกนก มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 

 
สถำนกำรณ์ที่ 2 

เลขที่ ชื่อ-สกุล สรุปผลกำรประเมิน 
1 รวงทอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
2 ซ้องปีบ มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
3 กาสะลอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
4 น้องพัช มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
5 ณัฐพร มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
6 กรกนก มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 

 
สถำนกำรณ์ที่ 3 

เลขที่ ชื่อ-สกุล สรุปผลกำรประเมิน 
1 รวงทอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
2 ซ้องปีบ มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
3 กาสะลอง มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
4 น้องพัช มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
5 ณัฐพร มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
6 กรกนก มีสมรรถนะสูงมาก    มีสมรรถนะสูง     มีสมรรถนะ   ไม่มีสมรรถนะ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

หน่วยที่ 7 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

กิจกรรม เนื้อหำ 
รูปแบบกำร

อบรม 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
สื่อ/องค์ประกอบ 

รับฟังการบรรยาย การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

บรรยาย 1 - ppt การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

- ใบความรู้ที่ 7  
การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ปฏิบัติกิจกรรม หาคุณภาพของเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ปฏิบัติ 1 - กิจกรรมที่ 7.1-7.2 
- ใบกิจกรรมที่ 7.1-7.2 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

หน่วยที่ 7 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

1. สำระส ำคัญ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนา

เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ ในล าดับแรกผู้ประเมินต้องประเมินว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จนประสบความส าเร็จ 
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity)  
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าความยาก (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power)  
ให้สอดคล้องกับลักษณะของเครื่องมือ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะผู้เรียน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะผู้เรียน 

3. เวลำ 
2 ชั่วโมง 

4. บทบำทของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
4.1 ฟังการบรรยาย 
4.2 ศึกษาใบความรู้ 
4.3 ปฏิบัติกิจกรรม 

5. กิจกรรม 
5.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน (Power point และใบความรู้ที่ 7) 
5.2 ผู้เข้าอบรมศึกษาใบความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมที่ 7.1 - 7.2 
5.3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมิน

สมรรถนะผู้เรียน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

6. ส่ือ 
6.1 ใบกิจกรรมที ่7.1–7.2 
6.2 แบบบันทึกกิจกรรม 7.1 
6.3 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
6.4 ใบความรู้ที่ 7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

7. วิธีกำรประเมิน 
7.1 ตรวจและประเมินผลงานตามใบกิจกรรมที่ 7.1-7.2 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
7.2 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม 

รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
การตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน 

ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนได้ แต่ไม่
เหมาะสม 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบควำมรู้ที่ 7 
เร่ือง กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะผู้ เรียน ( Competency ) เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถ  
ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
จะต้องเลือกใช้เครื่องมือประเมินให้เหมาะสมกับคุณลักษณะและพฤติกรรมนั้น ๆ ให้หลากหลาย และเหมาะสม
กับพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รวมถึง 
การทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทก็จะใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพที่แตกต่างกันไป แสดงได้ดังตาราง
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ตำรำง แสดงกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือในกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะ พฤติกรรม วิธีกำร เครื่องมือ 

ควำมเที่ยงตรง 
(Validity) 

ควำมเชื่อม่ัน 
(Reliability) 
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สมรรถนะ K  
พุทธิพิสัย 

การทดสอบ แบบทดสอบเลือกตอบ             
แบบทดสอบเขียนตอบ             

P 
ทักษะพิสัย 

การทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

แบบทดสอบ/แบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ 

            

การสังเกต แบบตรวจสอบรายการ             
แบบบันทึก             
แบบมาตรประมาณค่า             

A 
จิตพิสัย 

การสังเกต แบบตรวจสอบรายการ             
แบบบันทึก             
แบบมาตรประมาณค่า             

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์             
การประเมินตนเอง แบบมาตรประมาณค่า             
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบทดสอบ 

และแบบประเมินทางการเรียนชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย ความเที่ยงตรง 
(Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination power) 
และความเป็นปรนัย (Objectivity) ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1. ควำมเที่ยงตรง (Validity) 

ความเที่ยงตรง เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่แสดงถึงความสามารถในการวัดในสิ่งที่ต้องการวัด  
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดและสภาพที่เป็นจริง คุณสมบัติด้านความเที่ยงตรงถือเป็น
หัวใจของการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่มีความเท่ียงตรงสูงนั้น ท าให้ผลการวัดถูกต้อง แม่นย า 

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดผล แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1.1 ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 

เป็นคุณสมบัติที่เครื่องมือนั้นมีค าถามสอดคล้อง ตรงตามเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร สามารถวัดเนื้อหาสาระที่ต้องการวัดได้ครบถ้วน หรือวัดได้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 

1.2 เที่ยงตรงตำมโครงสร้ำง (Construct Validity) 
เป็นคุณสมบัติที่ เครื่องมือนั้นสามารถวัดพฤติกรรมและสมรรถภาพด้านต่าง  ๆ ได้ตาม

จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปตามหลักการของทฤษฎีนั้น ๆ อย่างครบถ้วน 
1.3 ควำมเที่ยงตรงตำมสภำพ (Concurrent Validity) 

เป็นคุณสมบัติที่เครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในขณะนั้น 
ถ้านักเรียนมีความสามารถสูง ผลการประเมินก็ต้องสะท้อนว่านักเรียนมีคะแนนสูง ซึ่งต้องใช้คะแนนจาก 
การทดสอบของนักเรียนไปเปรียบเทียบกับสภาพจริงของนักเรียนเพื่อดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

1.4 ควำมเที่ยงตรงตำมพยำกรณ์ (Predictive Validity) 
เป็นคุณสมบัติที่เครื่องมือนั้นที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามสภาพของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  เช่น นักเรียนที่มีคะแนนผ่านการประเมิน Pre-test จะมีโอกาสจบการศึกษาได้มากกว่านักเรียนที่สอบ
ไม่ผ่าน หรือได้คะแนนน้อยกว่า  

อย่างไรก็ตาม ความเที่ยงตรงท่ีต้องตรวจสอบเป็นอับดับแรก คือความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ซึ่งการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบที่นิยมใช้กัน เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม ( IOC: Index of item Objective Congruence) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ .  
2543: 137) 

การหาค่า IOC ด าเนินการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยจ านวน 3 คน (เป็นจ านวนคี่) ประเมิน 
ความสอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัด และพิจารณาให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 

ให้ +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
ให้   0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
ให้  -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
 

 
 

จากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตรและแปลความหมายค่า IOC 
ที่ค านวณได้ดังนี้ 

สูตรค ำนวณค่ำ IOC 

IOC = 
N

R  

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  (Index of item Objective Congruence) 

R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำ IOC 
IOC ≥ 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามผ่านเกณฑ์การประเมิน 
IOC < 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  

ตัวอย่ำง แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องของตัวชี้วัดกับสมรรถนะ (รำยบุคคล) 

ค ำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อที่แนบมาให้ว่าวัดได้ตรงกับจุดประสงค์/ตัวชี้วัดหรือไม่ พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยท า เครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็น  
ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 +1 ถ้าแน่ใจว่าพฤติกรรมบ่งชี้/ ข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงคห์รือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมบ่งชี้/ ข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 
 -1 ถ้าแน่ใจว่าพฤติกรรมบ่งชี้/ ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
ควำมคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชำญ 
ควำมคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

 
 
2. ควำมเชื่อม่ัน (Reliability) 

ความเชื่อมั่นเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ ที่วัดสิ่งที่ต้องการวัดซ้ าแล้วได้ผลการวัดคงที่ หรือ
ใกล้เคียงกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งหรือวัดในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น ท าได้โดยการค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน โดยค่าที่ค านวณได้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง +1 ค่าความเชื่อมั่นที่ดีควรมี 
ค่าเข้าใกล้ 1.00  

วิธีกำรค ำนวณ 
วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็เหมาะสมกับเครื่องมือแต่ละประเภท 

ดังนี้ 
2.1 วิธีกำรหำควำมเชื่อม่ันด้วยวิธีแอลฟำของครอนบัค (Cronbach’s alpha) 

เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับแบบทดสอบทั้งแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ มีสูตรค านวณใน

การประมาณค่า  จากกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 71) 
  

ตัวอย่ำงแบบสรุปผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมบ่งชี้/ 

ข้อค ำถำม 

คะแนนควำมคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญ 

รวม 

R  

ค่ำ 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

+1 
0 
+1 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
-1 

0 
0 
+1 

+1 
+1 
+1 

4 
3 
3 

.80 

.60 

.60 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

2 
2.1 
2.2 

0 
+1 

-1 
-1 

-1 
0 

-1 
+1 

+1 
-1 

-2 
0 

-.40 
0.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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  =  












2

2

1
1

x

i

s

s

k

k
 

 

 เมื่อ       แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
k   แทน จ านวนข้อค าถาม 

  2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ i 

  2

xs  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม  x 

โดย     𝑠𝑖
2 =

∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
  เมื่อ  n  คือ จ านวนผู้สอบ 

ตัวอย่ำง  แสดงการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ผู้สอบ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

คะแนนรวม 
1 2 3 4 5 

1 6 8 9 1 7 31 
2 8 8 8 2 4 30 
3 0 3 6 1 3 13 
4 2 1 1 0 2 6 

รวม 16 20 24 4 16 80 
ค่ำเฉลี่ย 4 5 6 1 4 20 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
ขั้นตอนกำรค ำนวณ 
1) k = 5 

2) 2

xs   = 
∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
 

= 
(31−20)2+(30−20)2+(13−20)2+(6−20)2

4−1
 

 
= 155.33 

3) 2

1s   = 
∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
 

= 
(6−4)2+(8−4)2+(0−4)2+(2−4)2

4−1
 

= 13.33  

 
2

2
s   = 12.67 

2

3
s   = 12.67 

2

4
s   = 0.67 

2

5
s   = 4.67 

4) 
2

is  = 13.33   +  12.67  +  12.67  +  0.67  +  4.67  =  41.01 
5) แทนค่าในสูตร 

6)  =  
5

5−1
[
41.01

155.33
]   

 
= 0.925   

แบบทดสอบฉบับนี้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.925 สามารถน าไปใช้ได้ 
 

2.2 วิธีกำรหำควำมเชื่อม่ันโดยผู้ประเมิน 2 คน 
2.2.1 วิธีกำรหำควำมเชื่อม่ันแบบหำค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงผู้ประเมิน ( Inter-rater 

reliability: IRR) 
เป็นการวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ต้องอาศัยผู้ประเมิน  ผู้ เชี่ยวชาญ  หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนน ค่าความเชื่อมั่นในลักษณะนี้ขึ้นกับความคงเส้นคงวาของผลการพิจารณาของ 
ผู้ประเมิน (Rosenthal and Rosnow, 1991) เช่น ให้ครู 2 คนประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ของผู้เรียน 1 คน โดยประเมินพร้อมกัน ด้วยแบบประเมินเดียวกัน สามารถค านวณความเชื่อมั่นจากการสังเกต
ระหว่างผู้ประเมิน ซึ่งมีอยู่หลายวิธี ดังนี้ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
วิธีที่ 1 ใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน หรือใช้ความสัมพันธ์แบบอ่ืน ๆ ตามระดับการวัด

ตัวแปร เหมาะกับแบบประเมินที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

ในการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน  โดยใช้ผู้ประเมิน 2 คน ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 10 คน ปรากฏคะแนนการวัดของผู้ประเมินทั้ง 2 คน ดังนี้ 
ผู้เรียนคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ผู้ประเมินคนที่ 1 35 40 40 40 45 48 49 50 50 55 
ผู้ประเมินคนที่ 2 40 40 42 40 45 50 50 52 55 52 

ตาราง แสดงการค านวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดของผู้ประเมิน 2 คน ได้ดังนี ้

คนที ่ 𝐗 𝐘 𝐱𝟐 𝛄2 𝐗𝐘 
1 35 40 1,225 1,600 1,400 
2 40 40 1,600 1,600 1,600 
3 40 42 1,600 1,764 1,680 
4 40 40 1,600 1,600 1,600 
5 45 45 2,025 2,025 2,025 
6 48 50 2,304 2,500 2,400 
7 49 50 2,401 2,500 2,450 
8 50 52 2,500 2, 704 2,600 
9 50 55 2,500 3,025 2,750 
10 55 52 3,025 2,704 2,860 
∑ 452 466 20,780 22,022 21,365 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
 
 
 
       
 
 

 

)064,3)(496,3(

018,3
  

 

744,711,10

018,3
  

 

88.272,3

018,3
  

 
 = 0.92 
 

แสดงว่า ผู้ประเมินคนที่ 1 ให้คะแนน สอดคล้องกับผู้ประเมินคนที่ 2 คือ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สรุปได้ว่า แบบประเมินฉบับนี้มีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นสูง 
 
3. ค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty Index) 

ความยากง่ายของข้อสอบ (p) คือ สัดส่วนของจ านวนผู้ที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต่อจ านวนผู้สอบ
ทั้งหมด ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 – 1 ถ้าข้อสอบข้อนั้นง่าย ค่า p จะมีค่าเข้าใกล้ 1 ในทางตรงกันข้าม ถ้าข้อสอบข้อนั้น
ยาก ค่า p จะมีค่าเข้าใกล้ 0  

ข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ควรมีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 
ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายพอเหมาะ 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

กำรวิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty Index) ข้อสอบเขียนตอบ 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบเขียนตอบสามารถด าเนินการตามขั้นตอนและสูตร 

การค านวณดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจและเรียงคะแนนรวมจากสูงสุดถึงต่ าสุด 
2. แบ่งกลุ่มสูง (H) และกลุ่มต่ า (L) 
3. ค านวณสัดส่วนของคะแนนรวมรายข้อที่ได้จ าแนกตามกลุ่ม 

 

                            PH    =    H                         PL    =     L                                

                             TH                                      TL                                      

                     H   รวมคะแนนกลุ่มสูง     L   รวมคะแนนกลุ่มต่ ำ  

                               TH  รวมคะแนนเต็มกลุ่มสูง       TL  รวมคะแนนเต็มกลุ่มต่ ำ 
                        
4. วิเคราะห์ค่าความยาก (p)       p    =    PH  +  PL 

                2 
4. ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination Power) 

อ านาจจ าแนก (r) คือลักษณะของข้อสอบที่สามารถแบ่งผู้สอบออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้รู้ กับผู้ไม่รู้ 
กลุ่มเก่ง กับกลุ่มอ่อน หรือ กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ กับกลุ่มผู้เรียนที่ยังไม่มีสมรรถนะ ข้อสอบที่มีอ านาจ
จ าแนกสูงจะสามารถจ าแนกผู้สอบได้ โดย กลุ่มผู้รู้ ต้องท าข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง ส่วนกลุ่มผู้ไม่รู้ต้องไม่ได้
คะแนนจากการท าข้อสอบข้อนั้น (นักเรียนกลุ่มเก่งท าข้อสอบถูก นักเรียนกลุ่มอ่อนท าข้อสอบผิด) หรือ 
กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะควรปฏิบัติข้อสอบข้อนั้นได้คะแนนมาก ในทางตรงข้ามกลุ่มผู้เรียนที่ยังไม่มีสมรรถนะ
ต้องได้คะแนนจากข้อสอบข้อนั้นในระดับน้อย (ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) 

ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 แต่ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกเหมาะสมควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 
 
 
ค่ำอ ำนำจจ ำแนกหำได้จำกสูตร 
 
    r  =  PH  -  PL 
   เมื่อ    PH  คือ สัดส่วนของคะแนนในกลุ่มสูง 
           PL   คือ สัดส่วนของคะแนนในกลุ่มต่ า 
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ตัวอย่ำงกำรหำคุณภำพด้ำนควำมยำกง่ำยและอ ำนำจจ ำแนกของข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของข้อสอบตามหลักการข้างต้น สามารถกระท าได้

โดยการวิเคราะห์ผลการตอบของผู้สอบทุกคน (เทคนิค 50%) แต่ในกรณีมีผู้สอบจ านวนมาก เพ่ือความสะดวก
ในการวิเคราะห์สามารถใช้ผลการตอบของผู้สอบเพียงบางส่วนได้ เช่น ใช้กลุ่มสูงและกลุ่มต่ าเพียงกลุ่มละ 25%, 
27%, 30% และ 33% 

การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 
ด าเนินการ ได้ดังนี ้

1. ตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนทุกข้อ 
2. เรียงกระดาษค าตอบจากคะแนนสูงสุดลงมาหาต่ าสุด ถ้าใช้เทคนิค 25% ให้คัดเอาเฉพาะผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุด 25% ของคนสอบทั้งหมดเป็นกลุ่มสูง และผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด 25% ของคนสอบทั้งหมดเป็น 
กลุ่มต่ า กลุ่มท่ีเหลือเป็นกลุ่มกลาง มีจ านวน 50% ของคนสอบท้ังหมด ไม่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

3. บันทึกคะแนนของแต่ละคนในแต่ละข้อลงในตาราง โดยแยกตามกลุ่ม จากนั้น  ให้รวมคะแนน 
แต่ละข้อของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้อาจใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ดังนี้ 

 
 

ตัวอย่ำง ตำรำงกำรวิเครำะห์ข้อสอบแบบเขียนตอบ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่ม ผู้สอบ 
ข้อสอบข้อที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 

กลุ่มสูง 

1 
2 
3 
4 

9 
8 
8 
8 

8 
8 
7 
7 

7 
6 
6 
6 

8 
7 
7 
6 

10 
10 
9 
9 

42 
39 
37 
36 

รวม 33 30 25 28 38  

กลุ่มต่ ำ 

1 
2 
3 
4 

5 
5 
4 
2 

5 
5 
6 
3 

5 
3 
3 
2 

7 
8 
6 
7 

5 
4 
3 
2 

27 
25 
22 
16 

รวม 16 19 13 28 14  

ผลกำรวิเครำะห์รวม 
p .61 .61 .47 .70 .65  
r .42 .27 .30 .00 .60  

สรุป ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้  
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จากตารางจะเห็นว่าข้อสอบมีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ คะแนนเต็ม ข้อละ 10 คะแนน นักเรียนที่สอบ 
มีจ านวนทั้งหมด 16 คน จึงมีกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ากลุ่มละ 4 คน ซึ่งเท่ากับ 25% ของ 16 คน 

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดท าได้ 42 คะแนน ตอบข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ได้คะแนนตามล าดับดังนี้ 9, 8, 7, 8, 10  
ผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดท าได้ 16 คะแนน ตอบข้อ 1 ถึงข้อ 5 ได้คะแนนตามล าดับดังนี้ 2, 3, 2, 7, 2 ข้อ 1 มีกลุ่มสูง 
ท าได้คะแนนรวมทั้งหมด 33 คะแนน กลุ่มต่ าท าได้ 16 คะแนน 

ตัวอย่ำง การหาค่าความยากง่ายของข้อ 1 
 

p = .61
80
49

2x4x10
1633


  

 
ตัวอย่ำง การหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อ 1 

     r  =  .42
40

17

10 x 4

1633



 

 
 
 

4. น าค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกท่ีค านวณได้บันทึกลงในตาราง และสรุปคุณภาพของข้อสอบ
ข้อนั้นว่าใช้ได้หรือไม่ โดยข้อสอบที่ใช้ได้ต้องมีค่าที่ เหมาะสมทั้งค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก  
จากตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเขียนตอบดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าข้อ 1, 2, 3, และ 5 มีคุณภาพ
เหมาะสม ส่วนข้อ 4 ถึงแม้ว่าค่าความยากจะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ไม่มีอ านาจจ าแนก จึงเป็นข้อที่ใช้ไม่ได้ 
 
5. ควำมเป็นปรนัย (Objectivity) 

ความเป็นปรนัย มีความหมายถึง ความชัดเจนโดยพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 
5.1 ความชัดเจนในเรื่องของภาษาการใช้ภาษาท้ังแบบทดสอบและเครื่องมือวัดอ่ืนๆต้องมี 

ความชัดเจนและสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น โดยผู้สอบสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ออกข้อสอบ
ได้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด ความชัดเจนของภาษาที่ใช้จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการท า
แบบทดสอบและการตีความสิ่งที่ถามในแบบทดสอบ รวมทั้งค าสั่งต่าง  ๆ และตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ใน
แบบทดสอบด้วย 

5.2 ความชัดเจนในการตรวจให้คะแนน ความชัดเจนในการตรวจให้คะแนนพิจารณาจาก 
วิธีการตรวจข้อสอบว่ามีความถูกต้องและคงที่ในการเฉลยค าตอบและการตรวจให้คะแนน

หรือไม่ วิธีการตรวจให้คะแนนจะต้องเหมือนกันในการตรวจค าตอบของผู้สอบแต่ละคน กระบวนการและ 
การเฉลยค าตอบต้องมีความเหมือนกัน เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมในการให้คะแนน ความชัดเจนในการ 
ตรวจให้คะแนนสามารถท าได้โดยการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนไว้ล่วงหน้า เช่น การสร้างรูบริค (Rubric) 
การก าหนดขั้นตอน และวิธีการในการตรวจให้คะแนน 
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5.3 ความชัดเจนในการแปลความหมายคะแนน ผลจากการวัดคือคะแนนหรือตัวเลขที่ได้มา 
ต้องมีการน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับการพิจารณา

โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในการแปลความหมายคะแนนที่ท าได้ ความชัดเจนในการแปลความหมายคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบจะส่งผลให้เกิดความยุติธรรม ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าในการแปลความหมายคะแนน ผู้เข้าสอบ 
ที่ได้คะแนนเท่ากันในองค์ประกอบเดียวกันจะได้รับการแปลผลคะแนนที่เหมือนกัน 

การตรวจสอบความเป็นปรนัยนิยมให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ในเบื้องต้น ผู้สร้างเครื่องมือ 
ควรพิจารณาทบทวนในประเด็นทั้ง 3 ประเด็น เป็นเบื้องต้น เพ่ือให้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ถูกต้องและ
ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ การทดลองใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มเป้าหมายก็ถือเป็น 
อีกวิธีที่จะช่วยให้ผู้สร้างเครื่องมือเห็นข้อพกพร่องในการตีความด้านภาษา และกระบวนการในการตรวจ 
ให้คะแนนและการแปลผลคะแนน 
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ใบกิจกรรมที่ 7.1 
กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงพฤติกรรมบ่งชีก้ับตัวชี้วัด 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
4.......................................................................................................เลขที่ .............................................  
5.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

ค ำชี้แจง 
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มละ 3-6 คน 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มน าแบบทดสอบ/แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5.2 ที่พัฒนาไว้แล้ว  

มาจัดใส่ลงในใบกิจกรรมที่ 7.1 ตารางที่ 1 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมบ่งชี้กับตัวชี้วัด 
3. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่ม ผลัดกันเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของ

เครื่องมือ 
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 7.1 ตารางที่ 2 
5. ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด แล้วแปลผล 
6. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัดใต้ตารางที่ 2 

 

(งำนกลุ่ม) 
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ใบกิจกรรมที่ 7.1 
กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงพฤติกรรมบ่งชีก้ับตัวชี้วัด 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 
2.................................................................................................. .....เลขที่ ............................................. 
3.......................................................................................................เลขที่ .............. ............................... 

 
ค ำชี้แจง 

1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ  3  คน 
2. ให้ผู้ เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่มน าแบบทดสอบ ในใบกิจกรรมที่  5 .2 ที่ พัฒนาไว้แล้ว  

มาใส่ลงในตารางที่ 1 แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมบ่งชี้กับตัวชี้วัด 
3. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในกลุ่ม ผลัดกันเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม

บ่งชี้กับตัวชี้วัดโดยใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
  +1   หมายถึง  มีความสอดคล้อง 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
   -1 หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้อง 
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากข้อ 3 บันทึกลงในตารางที่ 2 แบบสรุปผลการพิจารณา

ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
5. ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด แล้วแปลผล 
6. สรุปผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องในช่องแปลผล 

  

(งำนกลุ่ม) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 7.1 
กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงพฤติกรรมบ่งชี้กับตัวชี้วัด 

ตำรำงท่ี 1 แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงพฤติกรรมบ่งชี้กับตัวชี้วัด 
ผู้ประเมินคนที่ 1 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
คะแนนพิจำรณำ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ผู้ประเมินคนที่ 2 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
คะแนนพิจำรณำ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

ผู้ประเมินคนที่ 3 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
คะแนนพิจำรณำ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ตำรำงท่ี 2 แบบสรุปผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของผู้เชี่ยวชำญ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

ผลกำรพิจำรณำของ
ผู้เชี่ยวชำญ ค่ำเฉลี่ย 

IOC 

แปลผล 

คนที่
1 

คนที่
2 

คนที่ 
3 

 

 

     
ใช้ได ้
ใช้ไม่ได้ 

     
ใช้ได ้
ใช้ไม่ได้ 

     
ใช้ได ้
ใช้ไม่ได้ 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย IOC 

IOC ≥ 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามวัดได้ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
IOC < 0.5 แสดงว่า ข้อค าถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหาและไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ใบกิจกรรมที่ 7.2 
กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมยำกง่ำย และอ ำนำจจ ำแนก (ในกรณีเครื่องมือเป็นข้อสอบ) 

ชื่อ-สกุล................................................................................................ เลขที.่...................................................... 
ค ำชี้แจง 

1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ แล้วค านวณค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และ
แปลความหมาย ลงในใบงานที่ 7.2 ตารางที่ 1 

2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมน าข้อมูลค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกที่ได้จากการค านวณ จากตารางที่ 1 
มาระบุต าแหน่งของข้อสอบแต่ละข้อลงในแผนภูมิที่ 1 และคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 

ข้อมูลจากผลการสอบด้วยแบบทดสอบเขียนตอบ มีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ คะแนนเต็ม ข้อละ 10 คะแนน 
นักเรียนที่สอบมีจ านวนทั้งหมด 40 คน จึงมีกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ากลุ่มละ 10 คน ซึ่งเท่ากับ 25% ของ 40 

ข้อ 
ผู้สอบ 

1 2 3 4 5 

กลุ่มสูง     1 9 10 10 7 8 
2 10 9 9 8 8 
3 9 10 9 7 8 
4 8 9 8 9 9 
5 8 9 9 8 8 
6 9 10 7 8 7 
7 7 10 7 8 8 
8 7 10 8 8 7 
9 8 8 8 7 8 

10 7 8 8 7 8 
กลุ่มต่ ำ    1 7 5 7 7 4 

2 6 4 7 7 5 
3 5 6 6 7 2 
4 6 4 5 5 6 
5 5 4 7 6 4 
6 3 4 6 7 5 
7 4 4 6 6 4 
8 2 4 5 7 5 
9 4 3 6 7 2 

10 2 5 5 8 2 
  

(งำนเดี่ยว) 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

ข้อ 
ผู้สอบ 

1 2 3 4 5 รวม 

กลุ่มสูง     1 9 10 10 7 8 44 
2 10 9 9 8 8 44 
3 9 10 9 7 8 43 
4 8 9 8 9 9 43 
5 8 9 9 8 8 42 
6 9 10 7 8 7 41 
7 7 10 7 8 8 40 
8 7 10 8 8 7 40 
9 8 8 8 7 8 39 

10 7 8 8 7 8 38 
รวม 82 93 83 77 79  

กลุ่มต่ ำ    1 7 5 7 7 4 30 
2 6 4 7 7 5 29 
3 5 6 6 7 2 26 
4 6 4 5 5 6 26 
5 5 4 7 6 4 26 
6 3 4 6 7 5 25 
7 4 4 6 6 4 24 
8 2 4 5 7 5 23 
9 4 3 6 7 2 22 

10 2 5 5 8 2 22 
รวม 44 43 60 67 39  
p       
r       

สรุป       
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 
แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงต าแหน่งของข้อสอบแต่ละข้อตามค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกที่ได้จากการค านวณ 
 

 
 
หมำยเหตุ บริเวณพื้นที่ของข้อสอบท่ีมีคุณภำพ 
 
สรุป  1)  ข้อสอบที่มีคุณภาพ คือ ................................................................................................... .. 
 2)  ข้อสอบที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของความยากง่าย คือ ........................................................ 
 3)  ข้อสอบที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของอ านาจจ าแนก คือ ....................................................... 
 4)  ข้อสอบที่ไม่มีคุณภาพ คือ ............................................................. .................................... 
 





 
 
 

219 

หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
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หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และครูผู้สอนในกำรสร้ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
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ส านักทดสอบทางการศึกษา 

คณะผู้จัดท ำหลักสูตร 
ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการบ านาญ 
นายประเสริฐ สุภิรักษ์ ข้าราชการบ านาญ 
นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ข้าราชการบ านาญ 
นางสายสวาท รัตนกรรดิ ข้าราชการบ านาญ 
นางศราวดี โพธิ์สุข ข้าราชการบ านาญ 
ดร.รวงทอง ถาพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.สุรางค์ เตชะแก้ว อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง 
ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ าทรัพย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
นางสาวกรกนก เลิศเดชาภัทร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.นิติกร อ่อนโยน อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ดร.พิทักษ ์นิลนพคุณ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
นางสาวภัสร าไพ จ้อยเจริญ อาจารย์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.เพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
ดร.วาริช รัตนกรรด ิ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
นางนิตยา โรจนบวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ว่าที่พันตรีเทพนา เครือค า ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
นางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ  ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
ดร.พิชญา ดีมี ศึกษานิเทศก์ 
 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ดร.รัญญาภัทร์ อัยรา ศึกษานิเทศก์ 
 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นางสาววิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ 
 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
นางศุภลักษณ์ มีปาน ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นายวีระชาติ ภาษีชา ศึกษานิเทศก์ 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
ดร.พันธิภา สร้างช้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ดร.สยาม สุ่มงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ดร.จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
ดร.วนิดา จันทรมณี ครู โรงเรียนวัดหนองหลวง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ดร.ทิภาวรรณ เลขวัฒนะ ครู โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ดร.หฤษฎ์ พฤษกรรม ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือ ครู โรงเรียนบ้านหนองหวาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
นางอ าภา พรหมวาทย์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 สภาการศึกษา 
นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
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บรรณำธิกำรกิจ 

ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กลุ่มประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายก้องเกียรติ ปิ่กุมภีร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวพัชรี ปันเด พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายประจักษ์ คชกูล พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายมีนา จินารักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายเจริญ ทาเงิน พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายมีนา จินารักษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายคฑา คณานันท์ นักศึกษาฝึกงาน 
นางสาวสโรชา แอเด็น นักศึกษาฝึกงาน 
นางสาวนูรอามีรา ยะโก๊ะ นักศึกษาฝึกงาน 
นางสาวอรญา เตาวะโต นักศึกษาฝึกงาน 




