




ทกัษะแห่งอนาคตใหม่





1.ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Standards)

o เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน
oสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความซ ้าซ้อนสาระ

เนื อหา 
oมุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบ

ผิวเผิน 
oยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
oใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 



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

oสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
oเน้นการน้าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุง
การแก้ไขงาน
oใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
oสร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ





4.ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Professional Development)
oสร้างครใูห้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชงิบูรณาการ

oสร้างความสมบูรณแ์บบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

oสร้างให้ครูมีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ

oสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของชั นเรยีน

oสร้างให้ครูสามารถวิเคราะหผ์ู้เรียน สามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคณุภาพของผู้เรียน

oพัฒนาความสามารถ ในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการสอน และจัดประสบการณ์ทางการเรียน

oสนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง เพื่อสร้างทกัษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้

oแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้

oสร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน





ขั้นตอนการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21















หน่วยปฏิบติัการท่ี 1 การรู้จกัชุมชน ถ่ินฐาน ภูมิล าเนา

ตารางท่ี 1 การจดัท าคลงัทะเบียนแหล่งเรียนรู้และอาชีพ
หน่วยปฏิบัติการที่ 1 การรู้จกัชุมชน ถิน่ฐาน ภูมิล าเนา

ตารางที่ 1 คลงัทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และอาชีพ

ด้านกายภาพ

ด้านชีวภาพ

ด้านวถีิชุมชน

ช่ือแหล่งเรียนรู้
และข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ช่ือแหล่งเรียนรู้
และข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ช่ือแหล่งเรียนรู้
และข้อมูลแหล่งเรียนรู้

ช่ืออาชีพที่เกีย่วข้อง
ข้อมูลลกัษณะอาชีพ
พืน้ฐานความรู้

คุณลกัษณะส าคญั



ตารางท่ี 2 การวางแผนจดัโปรแกรมการเรียนในรายวชิาเพิ่มเติมตารางที่ 2 การวางแผนจัดโปรแกรมการเรียนในรายวชิาเพิม่เติม

ระดับช้ัน

เปิดกลุ่มอาชีพ?

รองรับสาขาศึกษาต่อ
และสถาบันใด?

รหัสวิชา ช่ือรายวชิา และหน่วยกติ
สาระส าคญัรายวชิา
และผลการเรียนรู้



ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิาและคาบเวลาแต่ละหน่วยเวลาตัวช้ีวดั

ช่ือหน่วยการเรียนรู้

ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะกระบวนการ
Cognitive domain

ระดบัขั้นพฤติกรรมด้านความรู้
ยุ่งยาก  หรือ  เรียนรู้เองได้

คาบเวลา คะแนน

psychomotor domain

ระดบัขั้นพฤติกรรมด้านปฏิบัติ

คาบเวลา คะแนน

affective domain

ระดบัขั้นพฤติกรรมด้านเจตนคติ

คาบเวลา คะแนน

ช่ือ
หน่วยบูรณาการ

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์สัดส่วนเวลา คะแนน และประเภทของตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

ระดบัชั้น / รหสัวชิา / รายวชิา / หน่วยกิต / คาบเวลารวม / คาบเวลาคงเหลือหลงัหกัคาบแจง้โครงการสอน คาบการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
ตารางที ่3 การวเิคราะห์สัดส่วนเวลา คะแนน และประเภทของตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

ระดบัช้ัน / รหัสวชิา / รายวชิา / หน่วยกติ / คาบเวลารวม / 
คาบเวลาคงเหลอืหลงัหักคาบแจ้งโครงการสอน คาบการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

ช่ือ
หน่วยบูรณาการ



ตารางท่ี 4 การจดัท าหน่วยจดัประสบการณ์ระดบัชั้นและหน่วยเรียนรู้บูรณาการตารางที ่4 การจัดท าหน่วยจัดประสบการณ์ระดบัช้ันและหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ระดบัช้ัน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

สาระส าคัญ  คาบเวลา สาระส าคญั  คาบเวลา สาระส าคัญ  คาบเวลา 

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวิชา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวิชา

ตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวิชา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวิชา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตวัช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวิชา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตัวช้ีวดั

ช่ือผู้สอน

ทีม่า
รหัสวชิา  ช่ือรายวชิา

ตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
คะแนนตวัช้ีวดั

ช่ือผู้สอน



ตารางท่ี 5 การวางแผนการจดัตารางสอนคาบเรียนปกติ และคาบเรียนรู้บูรณาการ

ตารางที ่5 การวางแผนการจัดตารางสอนคาบเรียนปกต ิและคาบเรียนรู้บูรณาการ

ตารางเรียนห้องเรียนปกติ ตารางเรียนห้องเรียนรวม

ระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย

รหัสวชิา, ช่ือผู้สอน
วนั, คาบเวลา, ช้ัน/ห้อง

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ,คาบรวมช่ือหน่วยการเรียนรู้ ,คาบรวมช่ือหน่วยการเรียนรู้ ,คาบรวม
ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ระดบัขั้นพฤตกิรรม
ด้านทักษะพสัิย และด้านจิตพิสัย

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ, คาบรวม

วนั, คาบที,่ ช้ัน/ห้อง
ช่ือคณะผู้สอน, รหัสวชิา



หน่วยปฏิบติัการท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจใฝ่อยากรู้

ตารางท่ี 6 การจดัท าใบความรู้ และเตรียมแหล่งสาระความรู้ใหน้กัเรียนสืบคน้ รวบรวมความรู้

ระดบัชั้น / รหสัวชิา / ช่ือรายวชิา

หน่วยปฏิบัติการที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่อยากรู้

ตารางที ่6 การจัดท าใบความรู้ และเตรียมแหล่งสาระความรู้ให้นักเรียนสืบค้น รวบรวมความรู้

ช่ือหน่วยการเรียนรู้
ระดบัช้ัน, รหัสวชิา, ช่ือรายวชิา

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ
ระดบัช้ัน, รหัสวชิา, ช่ือรายวชิา

ช่ือบรรณานุกรม

การจัดท าและเตรียม
แหล่งสาระความรู้

ใบความรู้-สาระเนือ้หาความรู้ตามสถานการณ์ 
และ ระดบัขั้นพฤตกิรรมของตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

ช่ือบรรณานุกรม

การจัดท าและเตรียม
แหล่งสาระความรู้

ใบความรู้-สาระเนือ้หาความรู้ตามสถานการณ์ 
และ ระดบัขั้นพฤตกิรรมของตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา



ตารางท่ี 7 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎีความรู้ในหอ้งเรียน (ดา้นพุทธิพิสัย)

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ / เร่ือง / จ านวนคาบเวลาเรียน
ตารางที่ 7 แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎคีวามรู้ในห้องเรียน (ด้านพุทธิพสัิย)

รหสัวชิา / รายวชิา / ระดบัชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผูส้อน

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ / เร่ือง / จ านวนคาบเวลาเรียน
รหัสวชิา / รายวชิา / ระดบัช้ัน / โปรแกรมการเรียน / ผู้สอน

สาระส าคัญ

ช่ือมาตรฐานการเรียนรู้

ระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านความรู้
ของตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

ระบุวธีิการเรียนรู้
(แบบสืบค้นน ามาสรุปในห้อง)

(แบบเรียนรู้กบัครูในห้อง)

เนือ้หาสาระตัวช้ีวดั
มาตรฐานรายวชิาด้านความรู้

การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

เทคโนโลย ีส่ือ อุปกรณ์
การสอนของครู

เทคโนโลย ีส่ือ แหล่งเรียนรู้
ใช้เรียนรู้และสืบค้นของนักเรียน

เทคนิควธีิการเรียนรู้
(ขั้นตอนและกระบวนการ)



ตารางท่ี 8 แผนการจดักิจกรรมการเตรียมส ารวจ การส ารวจ และรายงานผลการส ารวจ ในหน่วยจดัประสบการณ์

ช่ือหน่วยจดัประสบการณ์ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น / รายช่ือคณะครูผูส้อน

ตารางที ่8 แผนการจัดกจิกรรมการเตรียมส ารวจ การส ารวจ และรายงานผลการส ารวจ ในหน่วยจัดประสบการณ์

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัช้ัน / รายช่ือคณะครูผู้สอน

ช่ือแหล่งเรียนรู้และข้อมูลสาระส าคัญ

ช่ืออาชีพทีเ่กดิจากแหล่งเรียนรู้

ใบกจิกรรมมอบหมายงานที่ 1
ช้ีแจงขั้นตอนเตรียมการส ารวจ

ขั้นการลงมือส ารวจ

ขั้นรายงานค าถามอยากรู้พร้อมแนบหลกัฐานอ้างองิ

ค าถามอยากรู้ของครูผู้สอนรายวชิา
ในหล่งเรียนรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์

ของตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

ช่ือรหัสวชิา, ช่ือผู้สอนรายวชิา



ตารางท่ี  9 แบบรายงานผลการจดัประสบการณ์ ใบกิจกรรมท่ี 1 การเตรียมส ารวจ และการส ารวจหน่วยจดัประสบการณ์

ช่ือหน่วยจดัประสบการณ์ / ระดบัชั้น

นกัเรียนกลุ่มท่ี / รายช่ือนกัเรียน

ตารางที ่ 9 แบบรายงานผลการจัดประสบการณ์ ใบกจิกรรมที ่1 การเตรียมส ารวจ และการส ารวจหน่วยจัดประสบการณ์

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ / ระดบัช้ัน / นักเรียนกลุ่มที่

รหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้องรหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้องรหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้องรหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้องรหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้องรหัส/ช่ือนักเรียน, ช้ัน/ห้อง

วธีิการเตรียมความรู้ก่อนไปส ารวจ
ตั้งเป้าหมายส ารวจแหล่งเรียนรู้อะไร

ช่ือแหล่งเรียนรู้ช่ือแหล่งเรียนรู้ช่ือแหล่งเรียนรู้ช่ือแหล่งเรียนรู้ช่ือแหล่งเรียนรู้ช่ือแหล่งเรียนรู้

ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้/สมมติฐานค าตอบ

หลกัฐานอ้างองิ/วธีิการไปส ารวจ
ข้อคิดที่ได้จากการไปพบเห็น



ตารางท่ี 10 แผนการจดักิจกรรมอภิปรายกลุ่ม เพื่อตั้งสมมติฐานค าตอบ ในหน่วยจดัประสบการณ์

ช่ือหน่วยจดัประสบการณ์ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น / รายช่ือคณะครูผูส้อน

ตารางที ่10 แผนการจัดกจิกรรมอภิปรายกลุ่ม เพือ่ตั้งสมมตฐิานค าตอบ ในหน่วยจัดประสบการณ์

สาระส าคัญรายวชิา ช่ือกระทู้ สาระส าคัญรายวชิา ช่ือกระทู้

รหัสวชิา/ช่ือผู้สอน รหัสวชิา/ช่ือผู้สอน รหัสวชิา/ช่ือผู้สอนรหัสวชิา/ช่ือผู้สอนรหัสวชิา/ช่ือผู้สอนรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมมอบหมายงานที ่2
ช้ีแจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลีย่น
ค าถามอยากรู้และตั้งสมมติฐานค าตอบ

ช้ีแจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู้
เพือ่จัดกลุ่มค าถามอยากรู้

จัดท าแผนผงัการสืบค้น และการรายงานผล

ใบกจิกรรมมอบหมายงานที ่2
ช้ีแจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลีย่น
ค าถามอยากรู้และตั้งสมมติฐานค าตอบ

ช้ีแจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู้
เพือ่จัดกลุ่มค าถามอยากรู้

จัดท าแผนผงัการสืบค้น และการรายงานผล

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัช้ัน / รายช่ือคณะครูผู้สอน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ



ตารางท่ี 11 แผนผงัการเรียนรู้ เพื่อการสืบคน้ทฤษฎีความรู้พิสูจนส์มมติฐานค าตอบ ในหน่วยจดัประสบการณ์ของคณะครู

ช่ือหน่วยจดัประสบการณ์ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น
ตารางที ่11 แผนผงัการเรียนรู้ เพือ่การสืบค้นทฤษฎคีวามรู้พสูิจน์สมมตฐิานค าตอบ ในหน่วยจัดประสบการณ์ของคณะครู

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ / ระดบัช้ัน / จ านวนคาบเวลาเรียน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ค าถามอยากรู้ ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้

สมมตฐิานค าตอบสมมตฐิานค าตอบ

บรรณานุกรม, ใบความรู้, แหล่งสืบค้น

ช่ือกระทู้ ช่ือกระทู้ช่ือกระทู้



ตารางท่ี  12 แบบรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม ใบกิจกรรมท่ี 2 สมมติฐานค าตอบของค าถามอยากรู้ และแผนผงัการเรียนรู้ของนกัเรียน

ช่ือหน่วยจดัประสบการณ์ / ระดบัชั้น

นกัเรียนกลุ่มท่ี / รายช่ือนกัเรียน

ตารางที ่12 แผนผงัการเรียนรู้ เพือ่การสืบค้นทฤษฎคีวามรู้พสูิจน์สมมตฐิานค าตอบ ในหน่วยจัดประสบการณ์ของนักเรียน

ช่ือหน่วยจัดประสบการณ์ / ระดบัช้ัน / นักเรียนกลุ่มที่

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือรหัสวชิา ช่ือรหัสวชิาช่ือรหัสวชิาช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ช่ือกระทู้/ผู้สอน ช่ือกระทู้ช่ือกระทู้/ผู้สอน

ค าถามอยากรู้ ค าถามอยากรู้ค าถามอยากรู้

สมมตฐิานค าตอบสมมติฐานค าตอบ

ข้อมูลกลุ่มนักเรียนประกอบการตดิตามความก้าวหน้าการเรียนรู้
ช้ัน/ห้อง, เลขที่/ช่ือนักเรียน, การแบ่งงานในกลุ่มและวธีิการท างาน

ข้อคดิที่ได้จากการท างานกลุ่ม



ตารางท่ี 13 แผนการจดักิจกรรมมอบหมายงานสืบคน้ทฤษฎีความรู้พิสูจนส์มมติฐานค าตอบ ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น / รายช่ือคณะครูผูส้อน

หน่วยปฏิบัติการที่ 3 การเจาะลกึถึงแก่นความรู้

ตารางที ่13 แผนการจัดกจิกรรมมอบหมายงานสืบค้นทฤษฎคีวามรู้พสูิจน์สมมตฐิานค าตอบ ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน / ระดบัช้ัน / รายช่ือคณะครูผู้สอน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย

เอกสารประกอบใบกจิกรรม
ใบความรู้ที ่/ บรรรานุกรม / ส่ือ 

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย

เอกสารประกอบใบกจิกรรม
ใบความรู้ที ่/ บรรรานุกรม / ส่ือ 

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านพุทธิพสัิย

เอกสารประกอบใบกจิกรรม
ใบความรู้ที ่/ บรรรานุกรม / ส่ือ 

ใบกจิกรรมมอบหมายการท างานที ่3
ช้ีแจงการวางแผนสืบค้นทฤษฎคีวามรู้พสูิจน์สมมตฐิานค าตอบ



ตารางท่ี 14 แบบรายงานการจดัประสบการณ์การสืบคน้ รวบรวมความรู้ ใบกิจกรรมท่ี 3

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / หน่วยท่ี

นกัเรียนกลุ่มท่ี, ชั้น/หอ้ง, รหสันกัเรียน/รายช่ือนกัเรียน

ตารางที ่14 แบบรายงานการจัดประสบการณ์การสืบค้น รวบรวมความรู้ ใบกจิกรรมที ่3

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / หน่วยที ่ / นักเรียนกลุ่มที,่ ช้ัน/ห้อง, รหัสนักเรียน/รายช่ือนักเรียน

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ค าถามอยากรู้ / สมมตฐิานค าตอบ

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ค าถามอยากรู้ / สมมตฐิานค าตอบ

รหัสวชิา / ช่ือผู้สอน

ค าถามอยากรู้ / สมมติฐานค าตอบ

บรรณานุกรม บรรณานุกรม บรรณานุกรม

สถานทีสื่บค้น / วนั เวลา ใช้สืบค้น

ผลการสืบค้น

ทฤษฎคีวามรู้ตามบรรณานุกรม 1, 2, 3…n ข้อพสูิจน์ค าตอบของสมมตฐิาน 1, 2, 3,…n

หลกัฐานอ้างองิ และข้อคิดเห็นที่น าไปใช้ประโยชน์เร่ืองอะไร



ตารางท่ี 15 แผนการจดักิจกรรมวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีความรู้

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ชั้น/หอ้ง, รหสันกัเรียน, ช่ือนกัเรียน/สกลุ

ตารางที ่15 แผนการจัดกจิกรรมวดัผลประเมนิผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎคีวามรู้ และแบบรายงานผลการเรียนรู้

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน / ช้ัน/ห้อง, รหัสนักเรียน, ช่ือนักเรียน/สกลุ

ช้ีแจงกจิกรรมวดัผลประเมนิผลความรู้ (คะแนนเกบ็ : คะแนนสอบกลางภาค/ปลายภาค) 

การวดัผลประเมนิผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎคีวามรู้ ด้านพุทธิพสัิย (คะแนนเกบ็ภาคทฤษฎคีวามรู้)
แบบรายงานผลการเรียนรู้ : รหัสนักเรียน / ช่ือ-สกลุ / ช้ัน/ห้อง

รหัสวชิา / ช่ือรายวชิา

ระดบัขั้นพฤตกิรรมของตัวช้ีวดั
ด้านพุทธิพสัิย (ค าถามอยากรู้)

คะแนนเตม็/ได้
รายงานความรู้ตามระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านความรู้

ข้อพสูิจน์สมมติฐานค าตอบ

รหัสวชิา / ช่ือรายวชิา

ระดบัขั้นพฤตกิรรมของตัวช้ีวดั
ด้านพุทธิพสัิย (ค าถามอยากรู้)

คะแนนเตม็/ได้
รายงานความรู้ตามระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านความรู้

ข้อพสูิจน์สมมติฐานค าตอบ

รหัสวชิา / ช่ือรายวชิา

ระดบัขั้นพฤตกิรรมของตัวช้ีวดั
ด้านพุทธิพสัิย (ค าถามอยากรู้)

คะแนนเตม็/ได้
รายงานความรู้ตามระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านความรู้

ข้อพสูิจน์สมมติฐานค าตอบ



ตารางท่ี 16 บนัทึกผลการวดัผลประเมินผลดา้นทฤษฎีความรู้เป็นรายวชิา

รหสัวชิา / รายวชิา / หน่วยกิต / ระดบัชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผูส้อนตารางที่ 16 บันทกึผลการวดัผลประเมนิผลด้านทฤษฎคีวามรู้เป็นรายวชิา

รหัสวชิา / รายวชิา / หน่วยกติ / ระดบัช้ัน / โปรแกรมการเรียน / ผู้สอน

รหัสนักเรียน / รายช่ือนักเรียน/สกลุ 

ครูประจ าวชิา

คะแนนตามช่ือ มาตรฐาน และตวัช้ีวดั

บันทึกวิจัยคุณภาพของผู้สอน

ประเดน็ช่วยเหลอืพฒันานักเรียนรายบุคคล ผลการซ่อมเสริมพฒันาคุณภาพรายบคคล



ตารางท่ี 17 แผนการจดักิจกรรมการจดัท า Project-Based Learning: PBL ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น

ตารางที ่17 แผนการจัดกจิกรรมการจัดท า Project-Based Learning: PBL ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน / ระดบัช้ัน

ใบกจิกรรมที ่4 มอบหมายการท างานระดบัหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ใบกจิกรรมที ่5 มอบหมายการท างานระดบัตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา 

ขั้นตอนการท า Project-Based Learning
และการมอบหมายการท ากจิกรรมแต่ละขั้นตอน ระดบัขั้นพฤติกรรม

ด้านทกัษะพสัิยที ่และ จิตพสัิยที่

ช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมมอบหมายงาน
เพิม่เติมของแต่ละตัวช้ีวดั

ระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านทกัษะพสัิยที ่และ จิตพสัิยที่

ช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมมอบหมายงาน
เพิม่เติมของแต่ละตัวช้ีวดั

ระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านทกัษะพสัิยที ่และ จิตพสัิยที่

ช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมมอบหมายงาน
เพิม่เติมของแต่ละตัวช้ีวดั

ระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านทกัษะพสัิยที ่และ จิตพสัิยที่

ช่ือรหัสวชิา/ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมมอบหมายงาน
เพิม่เติมของแต่ละตัวช้ีวดั

ช่ือคุณลกัษณะทีเ่กดิแต่ละตัวช้ีวดั

ช่ือสมรรถนะทีเ่กดิแต่ละตัวช้ีวดั

ช้ีแจงท าความเข้าใจ การเรียนรู้แบบโครงงาน

ขั้นตอนที ่1 เลอืกเร่ืองทีน่่าสนใจ

ขั้นตอนที ่2 เตรียมไปหาแหล่งเรียนรู้

ขั้นตอนที ่3 เข้าสู่การวางแผนก่อนท างาน

ขั้นตอนที ่4 ท าตามขั้นตอนและบนัทึกผล

ขั้นตอนที ่5 สรุปและเขยีนรายงาน
ขั้นตอนที ่6 น าเสนองานได้อย่างเหมาะสม



ตารางท่ี 17 แผนการจดักิจกรรมการจดัท า Project-Based Learning: PBL ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ (ต่อ)

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ / จ านวนคาบเวลาเรียน

ระดบัชั้น



ตารางท่ี 18 แบบรายงานการจดัประสบการณ์ของนกัเรียนแบบกลุ่ม และรายบุคคล ในการท า Project-Based

รหสันกัเรียน/ช่ือ-สกลุ, ชั้น/หอ้ง

ตารางที ่18 แบบรายงานการจัดประสบการณ์ของนักเรียนแบบกลุ่ม และรายบุคคล ในการท า Project-Based

รหัสนักเรียน/ช่ือ-สกุล, ช้ัน/ห้อง

ปัญหาหรือประเดน็ที่พบ
ในหน่วยจัดประสบการณ์

ทฤษฎคีวามรู้และแหล่งอ้างองิทีเ่กีย่วข้อง
วชิา และอาชีพทีเ่กีย่วข้อง

เค้าโครง และการวางแผนการท างาน

ช่ือเร่ือง/ทีป่รึกษาโครงงาน/ระยะเวลา/
เหตุผลการจัดท าตามช่ือเร่ือง/

วตัถุประสงค์การจัดท า/สมมติฐาน/
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/

แหล่งความรู้ทีใ่ช้ศึกษาค้นคว้า

ขั้นตอนด าเนินงาน ได้แก่

บนัทกึผลการเรียนรู้ และผลตามขั้นตอน

ปัญหา อุปสรรค์ และวธีิแก้ปัญหา

ยกร่างการเขยีนรายงาน

KM และวธีิการน าเสนอผลงาน



ตารางท่ี 19 แบบประเมินระดบัขั้นพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย จิตพิสัย คุณลกัษณะ และสมรรถนะ การจดักิจกรรม Project-Based Learning ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ของนกัเรียน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ/หน่วยท่ี

รหสันกัเรียน, ช่ือ-สกลุ, ชั้น/หอ้ง

ตารางที ่19 แบบประเมนิระดบัขั้นพฤติกรรมด้านทกัษะพสัิย จิตพสัิย คุณลกัษณะ และสมรรถนะ 
การจัดกจิกรรม Project-Based Learning ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ของนักเรียน

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ/หน่วยที/่รหัสนักเรียน,ช่ือ-สกุล, ช้ัน/ห้อง

การประเมนิผลคุณภาพผลงาน การประเมนิระดบัขั้นพฤติกรรม
ตามตัวช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา

การประเมนิระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านการด ารงชีวติ

ช่ือผลงาน

1. ความคดิสร้างสรรค์

2. ใช้ทฤษฎบูีรณาการ

3. การผลติเป็นมติรธรรมชาติ

4. สร้างงานและอาชีพ

วดัระดบัคุณภาพ (รวม)

ระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านทกัษะพสัิย

ระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านจิตพสัิย

ช่ือขั้นพฤติกรรม
แต่ละตัวช้ีวดั

ช่ือขั้นพฤติกรรม
แต่ละตัวช้ีวดั

ข้อค้นพบค าตอบ ข้อค้นพบค าตอบ

คะแนนแต่ละตวัช้ีวดั คะแนนแต่ละตวัช้ีวดั

ช่ือคุณลกัษณะแต่ละ
ระดบัขั้นพฤติกรรม

ช่ือคุณสมรรถนะแต่ละ
ระดบัขั้นพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ

ระดบัคุณภาพ
จาก 1-5

ระดบัคุณภาพ
จาก 1-5

เวทกีารแข่งขนั ตามตาราง 20 ปพ. 5 ตามตาราง 20
ปพ. 8 ตามตาราง 20



การประเมินผลคุณภาพผลงาน

1. ความคิดเชิงสร้างสรรค ์พฒันาต่อยอด หรือสร้างนวตักรรม ท่ีตอบประโยชนเ์พื่อสังคม และ
การใชง้านไดจ้ริง
ระดบั 5 พฒันาต่อยอด หรือเกิดนวตักรรม และใชง้านไดจ้ริงต่อประโยชนข์องสังคม
ระดบั 4 พฒันาต่อยอด หรือเกิดนวตักรรม แต่ยงัพบขอ้บกพร่องของการใชง้านเพื่อประโยชนต่์อ
สังคม
ระดบั 3 ผลงาน ผลิตและพฒันาตามแบบท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่ไดแ้กข้อ้บกพร่องใหดี้ข้ึน
ระดบั 2 ผลงาน ผลิตและพฒันาตามแบบท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่ยงัพบขอ้บกพร่องอยู่
ระดบั 1 ผลงาน ผลิตและพฒันาไม่ตอบประโยชนท่ี์ใชง้านไดเ้พื่อสังคม

4. การน าเสนอเผยแพร่การใชง้านน าไปสู่ช่องทางการสร้างงาน และพฒันาอาชีพ
ระดบั 5 น าเสนอส่ือสารไดดี้อยา่งหลากหลาย และระบุมองเห็นการสร้างงาน และอาชีพ
ระดบั 4 น าเสนอส่ือสารไดดี้อยา่งหลากหลาย แต่ไม่ระบุการพฒันางานและอาชีพ.
ระดบั 3 น าเสนอส่ือสารสับสน ถึงแมน้จะระบุการพฒันางานและอาชีพ
ระดบั 2 น าเสนอส่ือสารสับสน และมองเห็นการพฒันางานและอาชีพไม่ชดั
ระดบั 1 น าเสนอส่ือสารสับสน และไม่ระบุการพฒันางานและอาชีพ

3. วสัดุ และวธีิการผลิตเหมาะสมและเป็นมิตรกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ระดบั 5 ระบุอา้งอิงท่ีมาไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีความรู้ไดช้ดัเจน
ระดบั 4 ระบุอา้งอิงท่ีมาไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีความรู้ไดช้ดัเจนเพียงบางส่วน
ระดบั 3 ระบุอา้งอิงท่ีมาทฤษฎีความรู้สับสนและไม่ชดัเจน
ระดบั 2 ไม่ไดร้ะบุอา้งอิงท่ีมาของทฤษฎีความรู้และยงัมองเห็นผลกระทบ
ระดบั 1 ไม่ไดร้ะบุอา้งอิงท่ีมาของทฤษฎีความรู้และมองเห็นผลกระทบ

2. ขั้นตอนการผลิตใชท้ฤษฎีความรู้ตามตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิาไดอ้ยา่งบูรณาการ
ระดบั 5 ผลงานอา้งอิงทฤษฎีความรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ตั้งแต่ 5 วชิาข้ึนไป
ระดบั 4 ผลงานอา้งอิงทฤษฎีความรู้ไม่ชดัเจน ในบางรายวชิา
ระดบั 3 ผลงานอา้งอิงทฤษฎีความรู้ไม่ชดัเจน
ระดบั 2 ผลงานอา้งอิงทฤษฎีความรู้ไม่สอดคลอ้งกบัผลงาน
ระดบั 1 ผลงานไม่มีการอา้งอิงการใชท้ฤษฎีความรู้จากรายวชิา



แนวทางการประเมินระดบัขั้นพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัยแต่ละระดบัพฤติกรรม ตามตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
ระดบั 5 การปฏิบติัโดยอตัโนมติัเป็นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 4 การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและผสมผสาน (Articulation) พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 3 การปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  า (Precision) พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 2 การปฏิบติัไดโ้ดยล าพงั (Manipulation) พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 1 การเลียนแบบ (Imitation) พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่

แนวทางการประเมินระดบัขั้นพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยพิสัย ตามตวัช้ีวดัมาตรฐานรายวชิา
ระดบั 5 การสร้างลกัษณะนิสัยตามค่านิยมท่ียดึถือ พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 4 การจดัระบบ พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 3 สร้างค่านิยม พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 2 การตอบสนอง พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่
ระดบั 1 การรับรู้ พฤติกรรมแสดงออก ไดแ้ก่



ตารางท่ี 20 แบบประเมินระดบัขั้นพฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย จิตพิสัย คุณลกัษณะ และสมรรถนะ การจดักิจกรรม Project-Based Learning ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ของคณะครู

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ/หน่วยท่ี

ตารางที ่20 แบบประเมนิระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านทกัษะพสัิย จิตพสัิย คุณลกัษณะ และสมรรถนะ
การจัดกจิกรรม Project-Based Learning ในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ของคณะครู

ช่ือหน่วยเรียนรู้บูรณาการ/หน่วยที่

รหัสวชิา/ช่ือครูผู้สอนรหัสวชิา/ช่ือครูผู้สอนรหัสวชิา/ช่ือครูผู้สอน

คุณภาพผลงาน

คะแนนเต็ม/ได้

ช่ือระดบัขั้นพฤติกรรมด้านทกัษะพสัิย

คะแนนเต็ม/ได้

ช่ือระดบัขั้นพฤติกรรมด้านจิตพสัิย

คะแนนเต็ม/ได้

ช่ือสมรรถนะ

ระดบัของพฤติกรรม

ช่ือคุณลกัษณะ

ระดบัของพฤติกรรม

รหัสนักเรียน/ช่ือ-สกุล นักเรียน

บัญชีรายช่ือนักเรียน



แบบฟอร์มการประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21

ตารางท่ี 21 แผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร และเสริมหลกัสูตร

ช่ือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน / จ านวนคาบเวลาเรียน

แบบฟอร์มการประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21

ช่ือกจิกรรมพฒันาผู้เรียน / จ านวนคาบเวลาเรียน

ช่ือผู้สอน ช่ือผู้สอน ช่ือผู้สอน ช่ือผู้สอน

ใบกจิกรรมที ่6 มอบหมายการท ากจิกรรมแต่ละขั้นตอน

ขั้นช้ีแจง ท าความเข้าใจข้อตกลงการท ากจิกรรม

ขั้นตอนที ่1 เลอืกปัญหาและก าหนดเร่ืองทีส่นใจ 

ขั้นตอนที ่2 เตรียมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

ขั้นตอนที ่3 เข้าสู่การวางแผน

ขั้นตอนที ่4 ท าตามขั้นตอน

ขั้นตอนที ่5 เขยีนรายงาน

ขั้นตอนที ่6 น าเสนองานอย่างเหมาะสม

ช่ือคุณลกัษณะ

ช่ือสมรรถนะ

ปพ. 8

ช่ือผูส้อน



ตารางท่ี 22 แบบประเมินระดบัขั้นพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะ และสมรรถนะ

ช่ือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

รหสันกัเรียน, ช่ิอ-สกลุ, ชั้น/หอ้ง, เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม

ตารางที ่22 แบบประเมนิระดบัขั้นพฤตกิรรมด้านคุณลกัษณะ และสมรรถนะ

ช่ือกจิกรรมพฒันาผู้เรียน, รหัสนักเรียน, ช่ิอ-สกลุ, ช้ัน/ห้อง, เวลาเข้าร่วมกจิกรรม

บันทึกผลการปฏิบัติกจิกรรม

1. สถานการณ์ของปัญหา หรือเร่ืองทีป่ฏิบัติกจิกรรม

2. ความรู้ทีใ่ช้ในการปฏิบัตกิจิกรรม และแหล่งอ้างองิ

3. ขั้นตอนทีใ่ช้ปฏิบัตกิจิกรรม และผลการปฏิบัติตามขั้นตอน

4. ความรู้สึกทีไ่ด้จากการปฏิบัติกจิกรรม

การประเมินระดบัขั้นพฤติกรรม
ด้านการด ารงชีวติ

ช่ือคุณลกัษณะ ช่ือสมรรถนะ

ระดบัคุณภาพ

นักเรียนประเมนิ

ครูรับรองผลการประเมนิ
ปพ. 8


