ทักษะแห่งอนาคตใหม่

1.ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(21st Century Standards)
oเน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน
oสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่มีการบูรณาการความซ้าซ้อนสาระ
เนือหา
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)
oสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ
oสร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
oสร้างให้ครูมีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ
oสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของชันเรียน
oสร้างให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน สามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
oพัฒนาความสามารถ ในการก้าหนดกลยุทธ์ทางการสอน และจัดประสบการณ์ทางการเรียน
oสนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้
oแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้
oสร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

หน่วยปฏิ
่ 1 การรู
ชุมชน ถิ่น้ จ
ฐานก
หน่ วยปฏิ
บัตบตั ิกิการทีารที
่ 1้จกั การรู
ั ภูชุมิลมาเนาชน ถิน่ ฐาน ภูมิลาเนา

ตารางที่ 1 การจัดทาคลังทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และอาชีพ

ด้ านกายภาพ
ตารางที่ 1 คลังทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และอาชีพ

ชื่อแหล่งเรียนรู้
และข้ อมูลแหล่งเรียนรู้

ด้ านชีวภาพ

ชื่อแหล่งเรียนรู้
และข้ อมูลแหล่งเรียนรู้

ด้ านวิถีชุมชน

ชื่อแหล่งเรียนรู้
และข้ อมูลแหล่งเรียนรู้

ชื่ออาชีพที่เกีย่ วข้ อง
ข้ อมูลลักษณะอาชีพ
พืน้ ฐานความรู้
คุณลักษณะสาคัญ

ตารางที่ 2 การวางแผนจัดโปรแกรมการเรียนในรายวิชาเพิม่ เติม

ตารางที่ 2 การวางแผนจัดโปรแกรมการเรี ยนในรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้น

เปิ ดกลุ่มอาชีพ?
รองรับสาขาศึกษาต่ อ
และสถาบันใด?
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหน่ วยกิต
สาระสาคัญรายวิชา
และผลการเรียนรู้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สัดส่ วนเวลา คะแนน และประเภทของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ สัดส่ วนเวลา คะแนน และประเภทของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ระดับชั้น / รหัสวิชา / รายวิชา / หน่วยกิต / คาบเวลารวม / คาบเวลาคงเหลือหลังหักคาบแจ้งโครงการสอน คาบการสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน

ระดับชั้น / รหัสวิชา / รายวิชา / หน่ วยกิต / คาบเวลารวม /
คาบเวลาคงเหลือหลังหักคาบแจ้ งโครงการสอน คาบการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
ตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชาและคาบเวลาแต่ ละหน่ วยเวลาตัวชี้วดั
ด้ านความรู้ความสามารถ
Cognitive domain

ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านความรู้
ยุ่งยาก หรือ เรียนรู้เองได้
คาบเวลา

คะแนน

ด้ านทักษะกระบวนการ
psychomotor domain

affective domain

ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านปฏิบัติ ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านเจตนคติ
คะแนน
คะแนน
คาบเวลา
คาบเวลา

ชื่อชื่อ
หน่หน่วยบู
วยบูรณาการ
รณาการ

ตารางที่ 4 การจัดทาหน่วยจัดประสบการณ์
ยนรู ้บวูรณาการ
้ นและหน่
ตารางทีระดั่ 4บชัการจั
ดวทยเรีาหน่
ยจัดประสบการณ์ ระดับชั้นและหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ ระดับชั้น
ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
สาระสาคัญ คาบเวลา
ทีทีม่ ม่า า
รหัรหัสวิสชวิาชาชื่ทีอชืรายวิ
ที่อม่ รายวิ
ม่า า ชาชา
สวิสชวิาชาชื่อชืรายวิ
ชาาชา
ตัวตัชีว้วชีรหั
ดั ้วรหั
มาตรฐานรายวิ
ช
่
อ
รายวิ
ชาชา
ตัวตัคะแนนตั
ชีวดั ้วชีมาตรฐานรายวิ
ดั ้วมาตรฐานรายวิ
วชีว้วชีดั ้วดั
ดั มาตรฐานรายวิ
ชา
คะแนนตั
วชีว้วชีดั ้วดั
ชืคะแนนตั
่อชืคะแนนตั
ผู่อ้ สผู้อน
ชื่อชืสผู่อ้อน
สผู้อน
สอน

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
สาระสาคัญ คาบเวลา
ทีทีม่ ม่า า
รหัรหัสวิสชวิาชาชื่ทีอชืรายวิ
ที่อม่ รายวิ
ม่า า ชาชา
สวิสชวิาชาชื่อชืรายวิ
ชาาชา
ตัวตัชีว้วชีรหั
ดั ้วรหั
มาตรฐานรายวิ
ช
่
อ
รายวิ
ชาชา
ตัวตัคะแนนตั
ชีวดั ้วชีมาตรฐานรายวิ
ดั ้วมาตรฐานรายวิ
วชีว้วชีดั ้วดั
ดั มาตรฐานรายวิ
ชา
คะแนนตั
วชีว้วชีดั ้วดั
ชืคะแนนตั
่อชืคะแนนตั
ผู่อ้ สผู้อน
ชื่อชืสผู่อ้อน
สผู้อน
สอน

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
สาระสาคัญ คาบเวลา
ทีทีม่ ม่า า
รหัรหัสวิสชวิาชาชื่ทีอชืรายวิ
ที่อม่ รายวิ
ม่า า ชาชา
สวิสชวิาชาชื่อชืรายวิ
ชาาชา
ตัวตัชีว้วชีรหั
ดั ้วรหั
มาตรฐานรายวิ
ช
่
อ
รายวิ
ชาชา
ตัวตัคะแนนตั
ชีวดั ้วชีมาตรฐานรายวิ
ดั ้วมาตรฐานรายวิ
วชีว้วชีดั ้วดั
ดั มาตรฐานรายวิ
ชา
คะแนนตั
วชีว้วชีดั ้วดั
ชืคะแนนตั
่อชืคะแนนตั
ผู่อ้ สผู้อน
ชื่อชืสผู่อ้อน
สผู้อน
สอน

ตารางที่ 5 การวางแผนการจัดตารางสอนคาบเรี ยนปกติ และคาบเรี ยนรู ้บูรณาการ

ตารางที่ 5 การวางแผนการจัดตารางสอนคาบเรียนปกติ และคาบเรียนรู้ บูรณาการ

ตารางเรียนห้ องเรียนปกติ
ชื่อชืหน่
วยการเรี
ยนรู
้ ,คาบรวม
่อชืหน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
่อหน่ วยการเรียนรู้ ,คาบรวม
้ ,คาบรวม
ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย

รหัสวิชา, ชื่อผู้สอน
วัน, คาบเวลา, ชั้น/ห้ อง

ตารางเรียนห้ องเรียนรวม
ชื่อชืหน่
วยเรี
ยนรู
้ บ้ บูรณาการ
่
อ
หน่
ว
ยเรี
ย
นรู
ูรณาการคาบรวม
ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ,
ระดับขั้นพฤติกรรม
ด้ านทักษะพิสัย และด้ านจิตพิสัย
วัน, คาบที,่ ชั้น/ห้ อง
ชื่อคณะผู้สอน, รหัสวิชา

วยปฏิบตั ิการที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ อยากรู ้
หน่ วหน่
ยปฏิ
บัติการที่ 2 การสร้ างแรงบันดาลใจใฝ่ อยากรู้

ตารางที่ 6 การจัดทาใบความรู ้ และเตรี ยมแหล่งสาระความรู ้ให้นกั เรี ยนสื บค้น รวบรวมความรู ้
ระดับชั้น / รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา

ตารางที่ 6 การจัดทาใบความรู้ และเตรียมแหล่งสาระความรู้ ให้ นักเรียนสื บค้ น รวบรวมความรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
ระดับชั้น, รหัสวิชา, ชื่อรายวิชา
ชื่อบรรณานุกรม

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
ระดับชั้น, รหัสวิชา, ชื่อรายวิชา
ชื่อบรรณานุกรม

การจัดทาและเตรียม
แหล่ งสาระความรู้

การจัดทาและเตรียม
แหล่ งสาระความรู้

ใบความรู้ -สาระเนือ้ หาความรู้ ตามสถานการณ์
และ ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ใบความรู้-สาระเนือ้ หาความรู้ ตามสถานการณ์
และ ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ตารางที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีความรู ้ในห้องเรี ยน (ด้านพุทธิพิสัย)

ตารางที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎีความรู้ในห้ องเรียน (ด้ านพุทธิพสิ ั ย)

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ / เรื่ อง / จานวนคาบเวลาเรี ยน

รหัสวิชา / รายวิชา / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรี ยน / ผูส้ อน

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้ / เรื่อง / จานวนคาบเวลาเรียน
รหัสวิชา / รายวิชา / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผู้สอน

การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยี สื่ อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่ อ แหล่งเรียนรู้
การสอนของครู
ใช้ เรียนรู้ และสื บค้ นของนักเรียน

สาระสาคัญ

เทคนิควิธีการเรียนรู้
(ขั้นตอนและกระบวนการ)

ชื่อมาตรฐานการเรียนรู้

ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านความรู้
ของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ระบุวธิ ีการเรียนรู้
(แบบสื บค้ นนามาสรุ ปในห้ อง)
(แบบเรียนรู้ กบั ครู ในห้ อง)

เนือ้ หาสาระตัวชี้วดั
มาตรฐานรายวิชาด้ านความรู้

ตารางที่ 8 แผนการจัดกิจกรรมการเตรี ยมสารวจ การสารวจ และรายงานผลการสารวจ ในหน่วยจัดประสบการณ์

ตารางที
่ 8 แผนการจั
ดกิจกรรมการเตรี
ยมสารวจ การสารวจ และรายงานผลการสารวจ ในหน่ วยจัดประสบการณ์
ชื่อหน่
วยจัดประสบการณ์
/ จานวนคาบเวลาเรี
ยน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครู ผสู ้ อน

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ / จานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครู ผ้ สู อน

ชื่อแหล่งเรียนรู้ และข้ อมูลสาระสาคัญ
ชื่ออาชีพทีเ่ กิดจากแหล่งเรียนรู้
ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 1
ชี้แจงขั้นตอนเตรียมการสารวจ
ขั้นการลงมือสารวจ
ขั้นรายงานคาถามอยากรู้ พร้ อมแนบหลักฐานอ้ างอิง

คาถามอยากรู้ของครู ผ้ สู อนรายวิชา
ในหล่งเรียนรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์
ของตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา
ชื่อรหัสวิชา, ชื่อผู้สอนรายวิชา

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการจัดประสบการณ์ ใบกิจกรรมที่ 1 การเตรี ยมสารวจ และการสารวจหน่วยจัดประสบการณ์

ตารางที
9 แบบรายงานผลการจั
ดประสบการณ์ ใบกิจกรรมที่ 1 การเตรียมสารวจ และการสารวจหน่ วยจัดประสบการณ์
ชื่อหน่วยจั่ ดประสบการณ์
/ ระดับชั้น
นักเรี ยนกลุ่มที่ / รายชื่อนักเรี ยน

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ / ระดับชั้น / นักเรียนกลุ่มที่

รหัรหัส/ชื
่อนั่อนักเรีกเรียน,
ชั้นชั้น/ห้/ห้ององ
ส
/ชื
ย
น,
รหัรหัส/ชื
่อนั่อนักเรีกเรียน,
ชั้นชั้น/ห้/ห้ององ
ส
/ชื
ย
น,
รหัรหัส/ชื
ส/ชื่อนั่อนักเรีกเรียน,
ยน,ชั้นชั้น/ห้/ห้ององ

วิธีการเตรียมความรู้ ก่อนไปสารวจ
ตั้งเป้ าหมายสารวจแหล่ งเรียนรู้ อะไร

ชื่อชืแหล่
งเรีงเรียนรู
้ ้
่อชืแหล่
ย
นรู
่อชืแหล่
งเรีงเรียนรู
้ ้
่อชืแหล่
ย
นรู
่อชืแหล่
่อแหล่งเรีงเรียนรู
ยนรู้ ้

คาถามอยากรู
้ ้
คาถามอยากรู
คาถามอยากรู
้ ้
คาถามอยากรู
คาถามอยากรู้

คาถามอยากรู้ /สมมติฐานคาตอบ

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการไปสารวจ
ข้ อคิดที่ได้ จากการไปพบเห็น

ตารางที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม เพือ่ ตั้งสมมติฐานคาตอบ ในหน่ วยจัดประสบการณ์

ตารางที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม เพื่อตั้งสมมติฐานคาตอบ ในหน่วยจัดประสบการณ์
ชื่อหน่วยจัดประสบการณ์ / จานวนคาบเวลาเรี ยน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครู ผสู ้ อน

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ / จานวนคาบเวลาเรียน
ระดับชั้น / รายชื่อคณะครู ผ้ สู อน

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
รหัสวิชา/ชื่อผู้สอน
ชื่อกระทู้
สาระสาคัญรายวิชา

รหัสวิชา/ชื่อผู้สอน
ชื่อกระทู้
สาระสาคัญรายวิชา

ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 2

ใบกิจกรรมมอบหมายงานที่ 2

ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลีย่ น
คาถามอยากรู้ และตั้งสมมติฐานคาตอบ
ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู้
เพือ่ จัดกลุ่มคาถามอยากรู้
จัดทาแผนผังการสื บค้ น และการรายงานผล

ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายแลกเปลีย่ น
คาถามอยากรู้ และตั้งสมมติฐานคาตอบ
ชี้แจงขั้นตอนการอภิปรายกระทู้
เพือ่ จัดกลุ่มคาถามอยากรู้
จัดทาแผนผังการสื บค้ น และการรายงานผล

รหัรหัสวิสชวิา/ชื
่อผู่อ้ สผู้อน
ช
า/ชื
สผู้อน
รหัรหัสวิสชวิา/ชื
่
อ
ชา/ชื่อสผู้อน
สอน

ตารางที่ 11 แผนผังการเรี ยนรู ้ เพื่อการสื บค้นทฤษฎีความรู ้พิสูจน์สมมติฐานคาตอบ ในหน่วยจัดประสบการณ์ของคณะครู

ชื่อหน่วยจั่ ด11
ประสบการณ์
านวนคาบเวลาเรี
ตารางที
แผนผั/งจการเรี
ยนรู้ ยเพืน อ่ การสื บค้ นทฤษฎีความรู้ พสิ ู จน์ สมมติฐานคาตอบ ในหน่ วยจัดประสบการณ์ ของคณะครู
ระดับชั้น

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ / ระดับชั้น / จานวนคาบเวลาเรียน
ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ

ชืชื่อ่อหน่
หน่ววยเรี
ยเรียยนรูนรู้ บ้ บูรูณาการ
รณาการ

ชื่อรหัสวิชา/ชื่อผู้สอน
ชื่อกระทู้
คาถามอยากรู้
สมมติ
สมมติฐฐานค
านคาตอบ
าตอบ

คคาถามอยากรู
าถามอยากรู้ ้

ชื่อชืกระทู
่อกระทู้ ้
บรรณานุกรม, ใบความรู้ , แหล่งสื บค้ น

ตารางที่ 12 แบบรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม ใบกิจกรรมที่ 2 สมมติฐานคาตอบของคาถามอยากรู ้ และแผนผังการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

ตารางที
่ 12 แผนผังการเรียนรู้ เพือ่ การสื บค้ นทฤษฎีความรู้ พสิ ู จน์ สมมติฐานคาตอบ ในหน่ วยจัดประสบการณ์ ของนักเรียน
ชื่อหน่วยจัดประสบการณ์ / ระดับชั้น
นักเรี ยนกลุ่มที่ / รายชื่อนักเรี ยน

ชื่อหน่ วยจัดประสบการณ์ / ระดับชั้น / นักเรียนกลุ่มที่
ชืชื่อ่อหน่
หน่ววยเรี
ยเรียยนรูนรู้ บ้ บูรูณาการ
รณาการ

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ

ชืชื่อ่อรหัรหัสสวิวิชชา า
ชื่อรหัสวิชา/ชื่อผู้สอน

ชื่อรหัสวิชา
ชื่อกระทู้/ผู้สอน
คาถามอยากรู้
สมมติ
สมมติฐฐานค
านคาตอบ
าตอบ

คคาถามอยากรู
าถามอยากรู้ ้

่อกระทู
ชื่อชืกระทู
้ /ผู้้ สอน
ข้ อมูลกลุ่มนักเรียนประกอบการติดตามความก้ าวหน้ าการเรียนรู้
ชั้น/ห้ อง, เลขที่/ชื่อนักเรียน, การแบ่ งงานในกลุ่มและวิธีการทางาน
ข้ อคิดที่ได้ จากการทางานกลุ่ม

วยปฏิ
ความรู้
ตารางที่ 13 แผนการจัดกิจกรรมมอบหมายงานสื บหน่
ค้นทฤษฎี
ความรูบ้พัติสิก
ู จน์ารที
สมมติ่ 3
ฐานคการเจาะลึ
าตอบ ในหน่วกยเรีถึยงนรูแก่
้บูรน
ณาการ
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรี ยน

ตารางที
แผนการจั
กิจกรรมมอบหมายงานสื บค้ นทฤษฎีความรู้ พสิ ู จน์ สมมติฐานคาตอบ ในหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
ระดับ่ชั13
่อคณะครู ผสูด
้ อน
้ น / รายชื
ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรียน / ระดับชั้น / รายชื่อคณะครู ผ้ สู อน

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ
รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย
เอกสารประกอบใบกิจกรรม
ใบความรู้ ที่ / บรรรานุกรม / สื่ อ

รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย
เอกสารประกอบใบกิจกรรม
ใบความรู้ ที่ / บรรรานุกรม / สื่ อ

รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
ระดับขั้นพฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย
เอกสารประกอบใบกิจกรรม
ใบความรู้ ที่ / บรรรานุกรม / สื่ อ

ใบกิจกรรมมอบหมายการทางานที่ 3
ชี้แจงการวางแผนสื บค้ นทฤษฎีความรู้ พสิ ู จน์ สมมติฐานคาตอบ

ตารางที่ 14 แบบรายงานการจั
ดประสบการณ์
การสื บค้น รวบรวมความรูด้ ใบกิ
จกรรมที่ 3
ตารางที
่ 14 แบบรายงานการจั
ประสบการณ์
การสื บค้ น รวบรวมความรู้

ใบกิจกรรมที่ 3

ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ / หน่วยที่
นักเรี ยนกลุ่มที่, ชั้น/ห้
รหัสวนัยเรี
กเรี ยย
น/รายชื
เรี ยน
ชื่ออง,หน่
นรู้ บ่อนัรกณาการ
/ หน่ วยที่

ู

/ นักเรียนกลุ่มที,่ ชั้น/ห้ อง, รหัสนักเรียน/รายชื่อนักเรียน

รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
คาถามอยากรู้ / สมมติฐานคาตอบ

รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
คาถามอยากรู้ / สมมติฐานคาตอบ

รหัสวิชา / ชื่อผู้สอน
คาถามอยากรู้ / สมมติฐานคาตอบ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

สถานทีส่ ื บค้ น / วัน เวลา ใช้ สืบค้ น
ผลการสื บค้ น
ทฤษฎีความรู้ ตามบรรณานุกรม 1, 2, 3…n

ข้ อพิสูจน์ คาตอบของสมมติฐาน 1, 2, 3,…n

หลักฐานอ้างอิง และข้ อคิดเห็นที่นาไปใช้ ประโยชน์ เรื่องอะไร

ตารางที
่ 15 แผนการจั
ดกิจกรรมวัดผลประเมิ
นผลการเรีดยผลประเมิ
นรู ้ภาคทฤษฎีคน
วามรู
้
ตารางที
่ 15 แผนการจั
ดกิจกรรมวั
ผลการเรี
ยนรู้ ภาคทฤษฎีความรู้

และแบบรายงานผลการเรียนรู้

ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรี ยน
ชั้น/ห้อง, รหัสชืนั่ อ
กเรีหน่
ยน, วชื่อยเรี
นักเรียยนรู
น/สกุ้ บลูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรี ยน /

ชั้น/ห้ อง, รหัสนักเรียน, ชื่อนักเรียน/สกุล

ชี้แจงกิจกรรมวัดผลประเมินผลความรู้ (คะแนนเก็บ : คะแนนสอบกลางภาค/ปลายภาค)
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีความรู้ ด้ านพุทธิพสิ ั ย (คะแนนเก็บภาคทฤษฎีความรู้ )
แบบรายงานผลการเรียนรู้ : รหัสนักเรียน / ชื่อ-สกุล / ชั้น/ห้ อง
รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา
ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วดั
ด้ านพุทธิพสิ ั ย (คาถามอยากรู้ )
คะแนนเต็ม/ได้

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา
ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วดั
ด้ านพุทธิพสิ ั ย (คาถามอยากรู้)
คะแนนเต็ม/ได้

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา
ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วดั
ด้ านพุทธิพสิ ั ย (คาถามอยากรู้ )
คะแนนเต็ม/ได้

รายงานความรู้ตามระดับขั้นพฤติกรรมด้ านความรู้

รายงานความรู้ตามระดับขั้นพฤติกรรมด้ านความรู้

รายงานความรู้ตามระดับขั้นพฤติกรรมด้ านความรู้

ข้ อพิสูจน์ สมมติฐานคาตอบ

ข้ อพิสูจน์ สมมติฐานคาตอบ

ข้ อพิสูจน์ สมมติฐานคาตอบ

ตารางที่ 16 บันทึกผลการวัดผลประเมินผลด้านทฤษฎีความรู ้เป็ นรายวิชา

ตารางที่ 16ยนบั/ ผูนส้ ทึอนกผลการวัดผลประเมินผลด้ านทฤษฎีความรู้ เป็ นรายวิชา
รหัสวิชา / รายวิชา / หน่วยกิต / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรี
รหัสวิชา / รายวิชา / หน่ วยกิต / ระดับชั้น / โปรแกรมการเรียน / ผู้สอน
ครู ประจาวิชา
รหัสนักเรียน / รายชื่อนักเรียน/สกุล
คะแนนตามชื่อ มาตรฐาน และตัวชี้วดั
บันทึกวิจัยคุณภาพของผู้สอน
ประเด็นช่ วยเหลือพัฒนานักเรียนรายบุคคล ผลการซ่ อมเสริมพัฒนาคุณภาพรายบคคล

ตารางที่ 17่ 17
แผนการจั
ดกิจกรรมการจั
Learning: PBL ในหน่วยเรีLearning:
ทา Project-Based
ยนรู ้บูรณาการ
ตารางที
แผนการจั
ดกิจดกรรมการจั
ดทา Project-Based
PBL ในหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ

ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรี ยน
ระดับชั้น

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรียน / ระดับชั้น

ใบกิจกรรมที่ 4 มอบหมายการทางานระดับหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ

ใบกิจกรรมที่ 5 มอบหมายการทางานระดับตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

ขั้นตอนการทา Project-Based Learning
และการมอบหมายการทากิจกรรมแต่ ละขั้นตอน

ชื่อชืรหั
สวิสชวิา/ชื
่อผู่อ้ สผูอน
่อชืรหั
ช
า/ชื
้ สผูอน
่อชืรหั
ส
วิ
ช
า/ชื
่
อ
่อ้นรหัพฤติ
สวิชกา/ชื
่อ้ สผูอน
้ สอน
ระดั
บ
ขั
รรม
ระดั
บ
ขั
้
น
พฤติ
ก
รรม
ระดั
บทีขับ่ ้นขัและ
พฤติ
กรรม
ด้ าด้นทั
ก
ษะพิ
ส
ั
ย
จิ
ต
พิตกรรม
สพิั ยสทีั ย่ ที่
ระดั
้
น
พฤติ
าด้นทั
ก
ษะพิ
ส
ั
ย
ที
่
และ
จิ
าด้นทั
กษะพิ
สัยสทีั ย่ ทีและ
จิตจิพิตสพิั ยสทีั ย่ ที่
า
นทั
ก
ษะพิ
่
และ
ใบกิ
จกรรมมอบหมายงาน
ใบกิ
จกรรมมอบหมายงาน
ใบกิ
จของแต่
กรรมมอบหมายงาน
เพิเพิ
ม่ เติ
ม
ละตั
วชีว้วชีดั ้วดั
ใบกิ
จของแต่
กรรมมอบหมายงาน
่เพิเติ
ม
ม
ล
ะตั
ม่ เติ
เพิ
ม่ เติมของแต่
มของแต่ละตั
ละตัวชีว้วชีดั ้วดั

ชี้แจงทาความเข้ าใจ การเรียนรู้แบบโครงงาน
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรื่องทีน่ ่ าสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไปหาแหล่ งเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 เข้ าสู่ การวางแผนก่ อนทางาน
ขั้นตอนที่ 4 ทาตามขั้นตอนและบันทึกผล
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและเขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 นาเสนองานได้ อย่ างเหมาะสม

ชื่อคุณลักษณะทีเ่ กิดแต่ ละตัวชี้วดั
ชื่อสมรรถนะทีเ่ กิดแต่ ละตัวชี้วดั

ตารางที่ 17 แผนการจัดกิจกรรมการจัดทา Project-Based Learning: PBL ในหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ (ต่อ)
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ / จานวนคาบเวลาเรี ยน
ระดับชั้น

ตารางที่ 18ดประสบการณ์
แบบรายงานการจั
ดประสบการณ์
องนั
กเรียานแบบกลุ
่ ม และรายบุคคล ในการทา Project-Based
่ม และรายบุข
ตารางที่ 18 แบบรายงานการจั
ของนักเรี ยนแบบกลุ
คคล
ในการท
Project-Based
รหัสนักเรี ยน/ชื่อ-สกุล, ชั้น/ห้อง

รหัสนักเรียน/ชื่อ-สกุล, ชั้น/ห้ อง
ปัญหาหรือประเด็นที่พบ
ในหน่ วยจัดประสบการณ์

KM และวิธีการนาเสนอผลงาน

ทฤษฎีความรู้ และแหล่ งอ้ างอิงทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิชา และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง

ยกร่ างการเขียนรายงาน

เค้ าโครง และการวางแผนการทางาน
ชื่อเรื่อง/ทีป่ รึกษาโครงงาน/ระยะเวลา/
เหตุผลการจัดทาตามชื่อเรื่อง/
วัตถุประสงค์ การจัดทา/สมมติฐาน/
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ/
แหล่ งความรู้ ทใี่ ช้ ศึกษาค้ นคว้ า
ขั้นตอนดาเนินงาน ได้ แก่

บันทึกผลการเรียนรู้ และผลตามขั้นตอน

ปัญหา อุปสรรค์ และวิธีแก้ ปัญหา

ตารางที
่ 19กรรมด้
แบบประเมิ
กรรมด้
านทักษะพิ
จิตพิProject-Based
สัย คุณลักษณะLearning
และสมรรถนะ
ตารางที่ 19 แบบประเมินระดั
บขั้นพฤติ
านทักษะพิสนัยระดั
จิตพิบ
สัยขัคุ้ นณพฤติ
ลักษณะ
และสมรรถนะ
การจัดสกิั จยกรรม
ในหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ ของนักเรี ยน
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ/หน่วการจั
ยที่ ดกิจกรรม Project-Based Learning ในหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ ของนักเรียน
รหัสนักเรี ยน, ชื่อ-สกุล, ชั้น/ห้อง

การประเมินผลคุณภาพผลงาน

ชื่อผลงาน
1. ความคิดสร้ างสรรค์
2. ใช้ ทฤษฎีบูรณาการ
3. การผลิตเป็ นมิตรธรรมชาติ
4. สร้ างงานและอาชีพ

วัดระดับคุณภาพ (รวม)
เวทีการแข่ งขัน ตามตาราง 20

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ/หน่ วยที/่ รหัสนักเรียน,ชื่อ-สกุล, ชั้น/ห้ อง
การประเมินระดับขั้นพฤติกรรม
ตามตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรม
ด้ านการดารงชีวติ

ระดับขั้นพฤติกรรม
ด้ านทักษะพิสัย

ระดับขั้นพฤติกรรม
ด้ านจิตพิสัย

ชื่อคุณลักษณะแต่ ละ
ระดับขั้นพฤติกรรม

ชื่อคุณสมรรถนะแต่ ละ
ระดับขั้นพฤติกรรม

ชื่อขั้นพฤติกรรม
แต่ ละตัวชี้วดั

ชื่อขั้นพฤติกรรม
แต่ ละตัวชี้วดั

เกณฑ์ การประเมิน

เกณฑ์ การประเมิน

ข้ อค้ นพบคาตอบ

ข้ อค้ นพบคาตอบ

ระดับคุณภาพ
จาก 1-5

ระดับคุณภาพ
จาก 1-5

คะแนนแต่ ละตัวชี้วดั

คะแนนแต่ ละตัวชี้วดั

ปพ. 5 ตามตาราง 20

ปพ. 8 ตามตาราง 20

การประเมินผลคุณภาพผลงาน
1.
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด หรื อสร้างนวัตกรรม ที่ตอบประโยชน์เพื่อสังคม และ
การใช้งานได้จริ ง
ระดับ 5 พัฒนาต่อยอด หรื อเกิดนวัตกรรม และใช้งานได้จริ งต่อประโยชน์ของสังคม
ระดับ 4 พัฒนาต่อยอด หรื อเกิดนวัตกรรม แต่ยงั พบข้อบกพร่ องของการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคม
ระดับ 3 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแ่ ล้ว แต่ได้แก้ขอ้ บกพร่ องให้ดีข้ ึน
ระดับ 2 ผลงาน ผลิตและพัฒนาตามแบบที่มีอยูแ่ ล้ว แต่ยงั พบข้อบกพร่ องอยู่
ระดับ 1 ผลงาน ผลิตและพัฒนาไม่ตอบประโยชน์ที่ใช้งานได้เพื่อสังคม

3.
วัสดุ และวิธีการผลิตเหมาะสมและเป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ระดับ 5 ระบุอา้ งอิงที่มาได้สอดคล้องกับทฤษฎีความรู ้ได้ชดั เจน
ระดับ 4 ระบุอา้ งอิงที่มาได้สอดคล้องกับทฤษฎีความรู ้ได้ชดั เจนเพียงบางส่ วน
ระดับ 3 ระบุอา้ งอิงที่มาทฤษฎีความรู ้สับสนและไม่ชดั เจน
ระดับ 2 ไม่ได้ระบุอา้ งอิงที่มาของทฤษฎีความรู ้และยังมองเห็นผลกระทบ
ระดับ 1 ไม่ได้ระบุอา้ งอิงที่มาของทฤษฎีความรู ้และมองเห็นผลกระทบ

2.
ขั้นตอนการผลิตใช้ทฤษฎีความรู ้ตามตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชาได้อย่างบูรณาการ
ระดับ 5 ผลงานอ้างอิงทฤษฎีความรู ้ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ 5 วิชาขึ้นไป
ระดับ 4 ผลงานอ้างอิงทฤษฎีความรู ้ไม่ชดั เจน ในบางรายวิชา
ระดับ 3 ผลงานอ้างอิงทฤษฎีความรู ้ไม่ชดั เจน
ระดับ 2 ผลงานอ้างอิงทฤษฎีความรู ้ไม่สอดคล้องกับผลงาน
ระดับ 1 ผลงานไม่มีการอ้างอิงการใช้ทฤษฎีความรู ้จากรายวิชา

4.
การนาเสนอเผยแพร่ การใช้งานนาไปสู่ ช่องทางการสร้างงาน และพัฒนาอาชีพ
ระดับ 5 นาเสนอสื่ อสารได้ดีอย่างหลากหลาย และระบุมองเห็นการสร้างงาน และอาชีพ
ระดับ 4 นาเสนอสื่ อสารได้ดีอย่างหลากหลาย แต่ไม่ระบุการพัฒนางานและอาชีพ.
ระดับ 3 นาเสนอสื่ อสารสับสน ถึงแม้นจะระบุการพัฒนางานและอาชีพ
ระดับ 2 นาเสนอสื่ อสารสับสน และมองเห็นการพัฒนางานและอาชีพไม่ชดั
ระดับ 1 นาเสนอสื่ อสารสับสน และไม่ระบุการพัฒนางานและอาชีพ

แนวทางการประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยแต่ละระดับพฤติกรรม ตามตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา
ระดับ 5 การปฏิบตั ิโดยอัตโนมัติเป็ นธรรมชาติ (Naturalization)
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 4 การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน (Articulation)
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 3 การปฏิบตั ิได้ถูกต้องแม่นยา (Precision)
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 2 การปฏิบตั ิได้โดยลาพัง (Manipulation)
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 1 การเลียนแบบ (Imitation)
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่

แนวทางการประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยพิสัย ตามตัวชี้วดั มาตรฐานรายวิชา
ระดับ 5 การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยดึ ถือ
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 4 การจัดระบบ
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 3 สร้างค่านิยม
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 2 การตอบสนอง
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่
ระดับ 1 การรับรู ้
พฤติกรรมแสดงออก ได้แก่

ตารางที่ 20 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้ านทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ
การจั
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ/หน่
วยที่ ดกิจกรรม Project-Based Learning ในหน่ วยเรี ยนรู้ บูรณาการ ของคณะครู

ตารางที่ 20 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย จิตพิสัย คุณลักษณะ และสมรรถนะ การจัดกิจกรรม Project-Based Learning ในหน่วยเรี ยนรู ้บูรณาการ ของคณะครู

ชื่อหน่ วยเรียนรู้ บูรณาการ/หน่ วยที่
รหัรหัสสวิชวิชา/ชื
่อ่อครูครูผผ้ ูส้ ูสอนอน
า/ชื
รหัสวิชา/ชื่อครู ผ้ ูสอน
คุณภาพผลงาน
คะแนนเต็ม/ได้
ชื่อระดับขั้นพฤติกรรมด้ านทักษะพิสัย

ชื่อสมรรถนะ

คะแนนเต็ม/ได้

ระดับของพฤติกรรม

ชื่อระดับขั้นพฤติกรรมด้ านจิตพิสัย

ชื่อคุณลักษณะ

คะแนนเต็ม/ได้

ระดับของพฤติกรรม

บัญชีรายชื่อนักเรียน
รหัสนักเรียน/ชื่อ-สกุล นักเรียน

แบบฟอร์มการประมวลความงดงามทางจริ ยธรรมในศตวรรษที่ 21

แบบฟอร์ มการประมวลความงดงามทางจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 21 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร และเสริ มหลักสู ตร

ชื่อคุณลักษณะ

่อเ้กิรี ยจนกรรมพั
ฒนาผูยน้ เรียน / จานวนคาบเวลาเรียน
ชื่อกิจกรรมพัฒชื
นาผู
/ จานวนคาบเวลาเรี

ชื่อสมรรถนะ

ชื่อผูส้ อน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน

ชื่อผู้สอน

ใบกิจกรรมที่ 6 มอบหมายการทากิจกรรมแต่ ละขั้นตอน
ขั้นชี้แจง ทาความเข้ าใจข้ อตกลงการทากิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1 เลือกปัญหาและกาหนดเรื่องทีส่ นใจ
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้ อมูลและแหล่ งเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 เข้ าสู่ การวางแผน
ขั้นตอนที่ 4 ทาตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 นาเสนองานอย่ างเหมาะสม

ปพ. 8

ตารางที่ 22 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ และสมรรถนะ

ตารางที่ 22 แบบประเมินระดับขั้นพฤติกรรมด้ านคุณลักษณะ และสมรรถนะ

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

รหัสนักเรี ยน, ชิ่อ-สกุล, ชั้น/ห้อง, เวลาเข้าร่ วมกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, รหัสนักเรียน, ชิ่อ-สกุล, ชั้น/ห้ อง, เวลาเข้ าร่ วมกิจกรรม
บันทึกผลการปฏิบัติกจิ กรรม

1. สถานการณ์ ของปัญหา หรือเรื่องทีป่ ฏิบัติกจิ กรรม
2. ความรู้ ทใี่ ช้ ในการปฏิบัตกิ จิ กรรม และแหล่ งอ้ างอิง
3. ขั้นตอนทีใ่ ช้ ปฏิบัตกิ จิ กรรม และผลการปฏิบัติตามขั้นตอน
4. ความรู้ สึกทีไ่ ด้ จากการปฏิบัติกจิ กรรม

การประเมินระดับขั้นพฤติกรรม
ด้ านการดารงชีวติ
ชื่อคุณลักษณะ ชื่อสมรรถนะ
ระดับคุณภาพ
นักเรียนประเมิน
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ครู รับรองผลการประเมิน

