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ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นส าหรับนกัเรียนในการ
ท างานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้



2

เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

เนื้อหา

คุณลักษณะ

ทักษะ

สาระวิชาหลัก
- Reading (การอ่าน)
- ’Riting (การเขียน)
- ’Rithmatic (การค านวณ)

ความรู้เชิงบูรณาการ
โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ

และการเป็นผู้ประกอบการ สิทธิ
พลเมือง สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
- การคิดสร้างสรรค์
- การแก้ไขปัญหา
- การสื่อสาร-ร่วมงานกับผู้อื่น

ทักษะชีวิตและการท างาน
- การปรับตัว  
- ทักษะสังคม
- การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

- ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี 

คุณลักษณะด้านการท างาน การปรับตัว ความเป็นผู้น า
คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ส านึกพลเมือง 
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การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

หลกัสตูร

การเรียนรู ้

และกิจกรรม

การวดัและ

ประเมินผล





การวดัและประเมินทักษะการคดิ

จุดเน้น ทกัษะการคดิเช่ือมโยง

ความสามารถและทกัษะ สามารถบอกความส าคัญและความหมาย  

ของข้อมูลต่างๆที่น ามาเช่ือมโยงกัน                                       

วิธีการ การทดสอบการคดิเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ

เคร่ืองมือ แบบทดสอบทกัษะการคดิเช่ือมโยง

เกณฑ์การประเมนิ  ผ่าน : ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป



การวดัและประเมนิคุณลกัษณะ(ความด)ี

จุดเน้นตามช่วงวัย อยู่อย่างพอเพียง

คุณลักษณะ แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตด้วย ความประหยัด                         

ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่เน้นวัตถุนิยม

วิธีการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม                                
บันทกึการกระท า

เคร่ืองมือ   - แบบบันทกึพฤตกิรรม   - เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน : มีพฤตกิรรมใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนร่วมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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 เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน

จดุมุ่งหมายการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้

 เพือ่ตัดสินผลการเรียนการเรียนรู้



ความส าคญัของการวดัและประเมินผล

การวัดและประเมินผลเป็นเคร่ืองมือ
ที่ช่วยตรวจสอบเพื่อหาค าตอบว่าผู้เรียน
เกดิการเรียนรู้และเกดิผลการเรียนรู้ตาม
จุดเน้น ในระดับที่น่าพงึพอใจมากน้อย
เพียงใด



หลกัการวดัและประเมินผลทีน่ ามาใช้

• ต้องชัดเจนในส่ิงทีต้่องการวัด

• วัดและประเมินผลให้ตรงกับเป้าหมาย
หรือส่ิงทีต้่องการจะวัดประเมินผล

• มีความคงเส้นคงวา มีความน่าเช่ือถอืได้



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผล
การประเมนิเพื่อการเรียนรู้  

Assessment  for  learning

การประเมินระหว่างเรียนโดยครู เพื่อดูว่าผู้เรียนบรรลุ
ตามสิ่งที่ก าหนดเป็นเป้าหมายหรือยัง ถ้ายังไม่บรรลุต้อง
หาสาเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

การประเมนิลักษณะนีจ้ะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนของครูและวางแผนพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ดีขึน้



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผล

การประเมินตนเองของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้
Assessment  as  learning 

การประเมินที่ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
และปรับวธีิการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตนเอง
เพื่อพัฒนา ให้บรรลุ เป้าหมายการเรียนรู้



จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผล

การประเมนิเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
Assessment  of  learning 

การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้รวบยอด เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนรู้โดยรวมของผู้เรียน มีหลายระดับ เช่น

- การประเมินเม่ือจบบทเรียน
- การประเมินเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้
- การประเมินเม่ือจบรายวชิา

เพ่ือสรุปว่าผู้เรียนมีความสามารถ ทกัษะ และคุณลักษณะตามที่
ก าหนด



การเลอืกใช้เคร่ืองมือประเมินผล

ครูผู้สอนจะต้องท าความชัดเจนในสิ่งทีต้่องแต่ละ
จุดว่าประกอบด้วยตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์ใด 
ความสามารถอะไร ทักษะกระบวนการใด หรือ
คุณลักษณะอะไร ซึง่ในบางกรณีวิธีประเมิน อาจใช้
เคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว บางกรณีอาจใช้เคร่ืองมือ
หลายอย่าง ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ความเหมาะสม 



การประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย

ไม่เป็น
ทางการ

สังเกต/
ซักถาม/
สัมภาษณ์ ทดสอบ

ตัง้
ประเดน็
ปัญหา

ปฏิบัต/ิ
โครงงาน

การเรียนการสอน วดัและประเมินผล



การประเมนิทีมุ่ง่ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รยีน                 
ในการบรรลตุวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู/้จดุประสงค ์  
ตามหนว่ยการเรยีนรูท้ ีค่รไูดว้างแผนไว้

การประเมนิดว้ยการสือ่สารสว่นบคุคล   เชน่
- สงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีนรายบคุคล
- ถามตอบระหวา่งท ากจิกรรมการเรยีน
- พบปะสนทนาพดูคยุกบัผูเ้รยีนและ
ผูเ้ก ีย่วขอ้ง

- สอบปากเปลา่
- อา่นบนัทกึเหตกุารณต์า่ง ๆ ของผูเ้รยีน
- ตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น

พรอ้มท ัง้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั



การประเมนิทีมุ่ง่ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รยีน                 
ในการบรรลตุวัชีว้ดั/ ผลการเรยีนรู/้จดุประสงค ์          
ตามหนว่ยการเรยีนรูท้ ีค่รไูดว้างแผนไว้

การวดัและประเมนิด้วยแบบทดสอบ
เป็นการประเมนิด้านความรู้ความคดิ (Cognitive Domain )

ควรเลอืกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวดัและ
ประเมนิน้ันๆ เช่น  แบบทดสอบเลอืกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผดิ
แบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบเติมค า  แบบทดสอบความเรียง 
เป็นต้น ทั้งนีแ้บบทดสอบทีจ่ะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มคุีณภาพ
มคีวามเทีย่งตรง (Validity) และเช่ือมัน่ได้ (Reliability) 



การประเมนิทีมุ่ง่ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รยีน                 
ในการบรรลตุวัชีว้ดั/ ผลการเรยีนรู/้จดุประสงค ์         
ตามหนว่ยการเรยีนรูท้ ีค่รไูดว้างแผนไว้

การประเมนิด้านคุณลกัษณะ
เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะและเจตคติ ท่ีควรปลกูฝัง

ในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงวดัและประเมินเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุดไปสูงสุด ดงัน้ี
 ขั้นรับรู้ รู้จกั เตม็ใจ สนใจ
 ขั้นตอบสนอง เช่ือฟัง ท าตาม อาสาท า พอใจท่ีจะท า
 ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) ความเช่ือ การกระท าหรือปฏิบติั

อยา่งสม ่าเสมอ ยกยอ่งชมเชย ปฏิเสธท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน
 ขั้นจดัระบบคุณค่า อภิปราย เปรียบเทียบจนเกิดอุดมการณ์ใน

ความคิดของตนเอง
 ขั้นสร้างคุณลกัษณะจากค่านิยม ประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นอยูเ่สมอใน

สถานการณ์เดียวกนั หรือเกิดเป็นอุปนิสยั



คุณลักษณะ

ระดับคะแนน
ไมผ่า่นเกณฑ์
การประเมิน

(1)

ผา่นเกณฑ์
การประเมิน

(2)

ดี

(3)

ดีเย่ียม

(4)
ความมีวินยั พฤตกิรรมไมช่ดัเจน

และไมมี่หลกัฐานท่ี
นา่เช่ือถือได้

ปฏิบตั ิงานตาม
หน้าท่ีของตนเอง
ปฏิบตัตินตามกฎ
ระเบียบข้อบงัคบั  

ตรงตอ่เวลา  ปฏิบตั ิ
งานตามหน้าท่ีของ
ตนเอง  ปฏิบตัติน
ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบั

ตรงตอ่เวลา  ปฏิบตั ิ
งานตามหน้าท่ีของ
ตนเอง  ปฏิบตัติน
ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบงัคบั  เคารพ
สิทธิของผู้ อ่ืน และ
ยอมรับผลการ
กระท าของตนเอง

แนวทางการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์
คุณลกัษณะท่ีต้องการประเมิน มีวินยั
ตัวช้ีวดั - ความตรงต่อเวลา

- การปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนเอง
- การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
- การปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ ในสังคม
- ยอมรับผลการกระท าของตนเอง

วธีิการประเมิน การสังเกต
เคร่ืองมือการประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน (ระดบัคะแนน 1) 

ใหผู้ส้อนพฒันาจนผา่นเกณฑก์ารประเมิน



การประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่
๑

หน่วยการเรียนรู้ ประสบการณ์ของฉันเร่ืองความมี
วนัิย

เวลา  ๙ 
ช่ัวโมง

วนัที่ประเมนิ   ๑๑ /๐๔/๒๐๑๐  
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมนิ คะแนน

๑. วาดแผนภาพโครงเร่ือง ดเีลศิ ๔
๒. เขียนบทละครจากประสบการณ์เร่ืองวนิยั บรรลุผล ๓

๓. อธิบายสรุปการน าไปสู่     
การปฏิบติั

ก าลงัพฒันา ๒

ยงัไม่บรรลุผล ๑



วธีิการประเมนิ
 แบบทดสอบ  ทดสอบทกัษะการปฏิบติั
 สมุดแบบฝึกหดั  การน าเสนอ
 ประเมินตนเอง  การสงัเกตของครู
 เพื่อนประเมินเพื่อน
 อ่ืนๆ...........................................................



เลขที/่ช่ือน.ร.
ผลการประเมิน          

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้

(๑) (๒) (๓)

๑. ดิน ๔ ๔ ๓

๒.  น ้า ๔ ๔ ๓

๓. ลม ๒ ๔ ๒

๔. ไฟ ๓ ๓ ๓

๕. พืช ๓ ๓ ๓



นักเรียนทีม่จุีดแขง็
(ระบุช่ือนกัเรียนใครบา้ง)                           เขียนบท
ละครท่ีแต่งเองไดโ้ดย     ไม่ตอ้งช่วยเหลือ 
(ระบุช่ือนกัเรียน) ก าลงัพฒันาทกัษะ ตอ้งการการ
ช่วยเหลือเพียงเลก็นอ้ยในการเขียนโครงเร่ือง



นักเรียนที่ยงัมีปัญหา
(ระบุช่ือนักเรียน ใครบ้าง) ยงัต้อง
ช่วยในทุกเร่ืองอย่างใกล้ชิด
(ระบุช่ือนักเรียน) ต้องการ
ค าแนะน าในการเขียนโครงเร่ือง



การด าเนินการขั้นต่อไป
จัดประสบการณ์และโอกาสให้นักเรียน

ได้เห็นว่าจะรวมแนวคดิต่างๆ มาเขียนได้อย่างไร  
โดยให้ท าตามตัวอย่าง และช่วยกนัเขียนบทละคร
ตลอดจนให้เวลานักเรียนในการเขียนบทละคร     
ด้วยตนเอง โดยคอยช่วยเหลอืและพูดคุยกนัเชิงลกึ     
ทั้งนีต้้องท าทุกวนั



ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
การเขียนบทละครยงัคงเป็นจุดเน้นหลกัทีนั่กเรียน

ต้องท าทุกวนั ซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ที่
จ าเป็นในการสร้างโครงเร่ืองและเขียนบทละครง่ายๆ
การเช่ือมโยงผลการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเห็นว่าจะ
พฒันาตนให้เป็นคนที่เก่งได้อย่างไร



การก ากบัดูแลคุณภาพการพฒันาผู้เรียน
การวดัและประเมินระดบัช้ันเรียน

ดคูวามก้าวหน้าของผู้เรียน
รายบุคคลด้านความสามารถ ทกัษะ 
และคุณลักษณะ ตามจุดเน้น

เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค                     
ในการเรียนรู้ตามจุดเน้น

น าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
/ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริม



ข้อจ ำกัดของการด าเนินงาน
ระดับช้ันเรียน

ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิควธีิการการประเมิน

ครูไม่ได้ให้ความส าคญักบัการให้ข้อมูลย้อนกลบั
เพือ่การพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ครูไม่สามารถออกแบบการวดัและประเมนิผล
ทีส่ะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวดั
ทีน่ ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ครูมุ่งใช้ผลการประเมนิเพือ่การตัดสินมากกว่าเพือ่การพฒันา



ภาพการด าเนินงานทีค่าดหวัง
ระดบัช้ันเรียน

• ผู้เรียน มีความตระหนัก/ให้ความส าคัญ/มีส่วนร่วม/    

ให้ความร่วมมือในการวัดและประเมินผลทุกระดับ  

• ครู/สถานศึกษา
*  ออกแบบการวัดและประเมนิผล

*  พฒันารูปแบบการรายงานผลการเรียนรู้

• ผู้รับผิดชอบทุกระดับ น าผลการประเมินมาใช้อย่างจริงจัง

ทีส่ะท้อน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน/  
ตัวช้ีวดั และ
จุดเน้น




