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  ในทวีปเอเชียตะวันออก 53

ต�ร�งที่ 2 สมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย 

  และแอฟริกาใต้ 57

ต�ร�งที่ 3  ความแตกต่างระหว่าง Competency - Based Education (CBE)  

  กับ Standards - Based Education (SBE) 69

ต�ร�งที่ 4  ระดับสมรรถนะและคำาบรรยายระดับสมรรถนะ 78

ต�ร�งที่ 5  ระดับความสามารถและคำาบรรยายระดับความสามารถ 79

ต�ร�งที่ 6  รายละเอียดโรงเรียนและจำานวนของผู้เข้าร่วมการวิจัย 114

ต�ร�งที่ 7 กำาหนดการประชุมปฏิบัติการการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

   ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา 115 

ต�ร�งที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการทดลองใช้กรอบสมรรถนะ

  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 116

ต�ร�งที่ 9  รายละเอียดและกำาหนดการการสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะ

  ให้กับครูและผู้บริหาร ก่อนการดำาเนินการวิจัย 118

ต�ร�งที่ 10 รายละเอียดและกำาหนดการ การดำาเนินการนิเทศ ติดตาม 

  ประเมินผล ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลอง

  ใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 120

ต�ร�งที่ 11 ข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้

  ในการพัฒนาผู้เรียน 132

ต�ร�งที่ 12 จำานวนและร้อยละของข้อมูลผู้เข้าอบรม 133

ต�ร�งที่ 13 จำานวนและร้อยละของความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

  ที่มีต่อความเข้าใจเกี่ยวกับการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 134
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ต�ร�งที่ 14 สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นจากคำาถามปลายเปิด 

  เกี่ยวกับความเข้าใจในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ

  ชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนของผู้เข้าอบรม 135

ต�ร�งที่ 15 สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ

  การเรียนการสอน 137

ต�ร�งที่ 16 สรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบ

  การเรียนการสอน 138

ต�ร�งที่ 17 การนำาสมรรถนะย่อยด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 140

ต�ร�งที่ 18 การนำาสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 142

ต�ร�งที่ 19 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์

  และจิตวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 144

ต�ร�งที่ 20  การนำาสมรรถนะย่อยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 146

ต�ร�งที่ 21 การนำาสมรรถนะย่อยด้านทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตนมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 147

ต�ร�งที่ 22 การนำาสมรรถนะย่อยด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 149

ต�ร�งที่ 23 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมมาใช้

  ในการออกแบบการเรียนการสอน 150

ต�ร�งที่ 24 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ

  และดิจิตัลมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 152

ต�ร�งที่ 25 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการทำางานแบบรวมพลัง 

  เป็นทีมและภาวะผู้นำามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 153

ต�ร�งที่ 26 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึก

  สากลมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 154

ต�ร�งที่ 27 จำานวนและร้อยละ ของผู้ให้ข้อมูล 165

ต�ร�งที่ 28 จำานวนและร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและ

  การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 166
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  การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวคิดในการปรับเปลี่ยน 168

ต�ร�งที่ 30 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึึกษาและกลุ่มผู้สอน ต่อการดำาเนินการ

  ของครูในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 170

ต�ร�งที่ 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่าง

  ในการทำางานของครูที่นำากรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบ

  หน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้   172

ต�ร�งที่ 32 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อแนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ 

  และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำาแผนการจัด

  การเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน 174

ต�ร�งที่ 33 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถาศึกษาต่อปัญหา อุปสรรคที่พบ

  ในการกำากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำางานของครู 

  และการให้คำาแนะนำา/วิธีการแก้ไข ในด้านการพัฒนาหลักสูตร

  การออกแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 175
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  ของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 176

ต�ร�งที่ 35 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มครูผู้สอนต่อสิ่งสำาคัญ 

  3 ประการแรกที่ต้องทำาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
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  การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 179
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  ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช้ 181
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 รายงานการวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตอนต้น นำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ทดลองใช้

กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบ

สมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการวิจัยน้ีสะท้อน 

ให้เห็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ 

ที่ 21 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี เปน็การวจิยัและพฒันาทีใ่ชก้ระบวนการวจิยัแบบพหวุธิ ี(Multimethods  

research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study) การศึกษาภาคสนาม  

(Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrument approach) โดยการดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  

3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 การทดลองนำากรอบสมรรถนะ

หลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา และระยะที่ 3  

การจดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนสำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

สูก่ารปฏบิตั ิกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี ้แบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ คอื 1) กลุม่ตวัอยา่งในการตรวจสอบ 

โมเดลเชิงโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3)  

จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 2,337 คน โดยการ 

สุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratification random sampling) 2) กลุม่ตวัอยา่งในการทดลองใชก้รอบสมรรถนะ 

ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) ในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ 

จำานวน 6 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน และครู 36 คน  

(รวมจำานวน 44 คน) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามตำาแหน่งที่ตั้งภูมิภาค 

โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

ตอนที่	1	 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	 	 และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และผล 

การสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จำาแนกเป็น 4 องค์ประกอบ และ 10 สมรรถนะหลัก ได้แก่

(1)
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 องคป์ระกอบท่ี 1 คนไทยฉล�ดรู ้(Literate Thais) ประกอบไปดว้ย 4 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก ่

สมรรถนะหลกัดา้นภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (Thai Language for Communication) สมรรถนะหลกั

ดา้นคณติศาสตรใ์นชวีติประจำาวนั (Mathematics in Everyday Life) สมรรถนะหลกัดา้นการสบืสอบ

ทางวิทยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์(Scientific Inquiry and Scientific Mind) และสมรรถนะหลัก 

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 

 องค์ประกอบที ่2 คนไทยอยูด่มีสีขุ (Happy Thais) ประกอบไปดว้ย 2 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก ่

สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) และ 

สมรรถนะหลกัดา้นทักษะอาชพีและการเปน็ผูป้ระกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)

 องค์ประกอบที่ 3 คนไทยส�ม�รถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก 

ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and 

Innovation: HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) และสมรรถนะ

หลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy: 

MIDL)

 องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizens) ประกอบไปด้วย  

2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา  

(Collaboration Teamwork and Leadership) และสมรรถนะหลักด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู ้

ที่มีสำานึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)

 ผู้วิจัยได้นำากรอบสมรรถนะหลักทั้ง 10 ไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง

องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ผลการตรวจสอบ พบวา่ 

โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้

ตอนท่ี	2	 ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

 2.1 กระบวนก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง 

ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวน

และสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียน 

การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี ้

ในแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 

 2.2 ก�รเลือกแนวท�งในก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน 

จากการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูใ้นภาพรวม พบว่า ครูส่วนใหญ่เลือกใชแ้นวทางที ่1 งานเดิมเป็น

ฐานผสานสมรรถนะ รองลงมาเลอืกใชแ้นวทางท่ี 2 สมรรถนะเป็นฐานผสานตวัชีวั้ด และแนวทางท่ี 3  

บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และน้อยที่สุด คือ แนวทางที่ 4 สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน 
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 2.3 ก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

และประเมนิผล พบวา่ ทกุสมรรถนะหลกัไดน้ำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนท้ัง 4 แนวทาง 

โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน  

สมรรถนะหลกัดา้นการสบืสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์สมรรถนะหลกัดา้นภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด ส่วนสมรรถนะหลักด้าน

ทักษะชวีติและการเจรญิแหง่ตน สมรรถนะหลกัด้านทักษะอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ สมรรถนะ

หลกัดา้นทกัษะการคดิขัน้สงูและนวตักรรม สมรรถนะหลกัดา้นการรูเ้ทา่ทนัสือ่ สารสนเทศ และดจิทิลั 

สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้นำา และสมรรถนะหลักด้านพลเมือง

ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด 

 2.4 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู และนักเรียน ได้แก่

   2.4.1 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ความคิดเห็นในภาพรวมพบว่า ครูมี 

การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนที่ครูนำามาใช้ การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้

    ด้�นก�รออกแบบ จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล พบว่า  

ครสูว่นใหญม่กีารวเิคราะหห์ลกัสตูร ตวัชีว้ดั และสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกนั ปรบัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ 

การปฏบัิตจิริงและกระบวนการกลุม่มากข้ึน เชือ่มโยงสมรรถนะและสถานการณต่์าง ๆ  ในชีวติประจำาวนั  

เปลีย่นบทบาทครเูปน็ผูอ้ำานวยความสะดวก นกัเรยีนไดค้ดิ ไดส้ือ่สาร มกีารตรวจสอบวา่ทำาแลว้นกัเรยีน

เกิดสมรรถนะหรือไม่ มีการเชื่อมโยงและใช้คำาถามเพื่อให้นักเรียนได้สมรรถนะที่ต้องการ กระตุ้นให้

นักเรียนได้ใช้สมรรถนะอื่นมากขึ้น และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้น 

ด้านการประเมินผลตามสมรรถนะ มีการประเมินที่หลากหลายขึ้น โดยมีการประเมินจากผลการ

ปฏบิติัของนกัเรยีน ประเมนิจากผลงานนกัเรยีน และประเมนิจากการมสีว่นรว่มของนกัเรยีน มากขึน้ 

    ด้�นลักษณะและเทคนิคก�รสอนที่ครูนำ�ม�ใช้ จากการวิเคราะห์แผนการจัด 

การเรยีนรูแ้ละสงัเกตการสอน พบวา่ ครสูว่นใหญม่กีารปรบักจิกรรมเปน็การเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมวีธิกีารและเทคนิคการสอน เช่น ลงมอืปฏบิตั ิฝึกปฏบิตัหิน้าช้ันเรยีน  

ลองผิดลองถูก ทดลอง กระบวนการกลุ่ม คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนา

คำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น 

ของจริง นิทาน รูปภาพ ส่ือจาก YouTube  ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทักษะปฏิบัติจริง และกระบวนการกลุ่ม 

    ด้�นอ่ืน ๆ  ครูมกีารปรบัเปลีย่นโดยทำางานรว่มกบัเพือ่นครมูากขึน้ มีการพฒันา 

ตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนำาชุมชน 

แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) มาใช้เป็นกระบวนการ 

ในทำางานและเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้แนะนำาและอำานวยความสะดวก  

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้น 
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   2.4.2 ก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน ในภาพรวมผลทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนตาม

สมรรถนะหลักยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาดำาเนินการอันสั้น แต่ผู้บริหารและครูผู้สอน 

สว่นใหญ ่พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรยีน ต้ังใจเรยีน เขา้ใจบทเรยีนมากขึน้ ไดฝ้กึปฏบิตั ิสามารถ

นำาไปใช้ในชวีติจรงิไดม้ากขึน้ แกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิไดจ้ากการเชือ่มโยงกิจกรรมในห้องมาใชป้ฏิบตั ิ

นอกห้องเรยีน สนกุสนาน กลา้แสดงออก กลา้คดิมากขึน้ ได้ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ทำาใหเ้กิดการทำางานรว่มกัน  

มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเอง

มากขึ้น ผู้เรียนได้ออกไปนำาเสนอหน้าช้ันเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา สามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น 

 2.5 บทบ�ทของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีบทบาทหลัก ดังนี้

  2.5.1 ผูบ้รหิ�รเปน็ผูน้ำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนนิง�น เปน็ผูน้ำาใหแ้กค่รใูนการนำากรอบ

สมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มกีารจดัประชมุชีแ้จง สรา้งความเข้าใจใหแ้กค่รแูละผูเ้กีย่วขอ้ง 

รว่มวเิคราะหส์มรรถนะหลักและสมรรถนะยอ่ยเพือ่เพิม่ความเข้าใจใหค้รนูำาสมรรถนะไปใชอ้อกแบบ 

การเรียนการสอนได้ดีขึ้น ร่วมวางแผนและกำาหนดแนวทางกับครูในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

ไปใช้ในชั้นเรียน โดยออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้

  2.5.2 ผู้บริห�รเป็นที่ปรึกษ� ให้คว�มรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยคว�ม

สะดวก มีบทบาทโดยเป็นท่ีปรึกษาและให้คำาแนะนำาการวางแผนนำาสมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา

ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ัน และจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุน 

การดำาเนนิงาน ส่ือและทรพัยากรทีจ่ำาเป็น ใหก้ำาลงัใจ และอำานวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ  ใหแ้ก่ครู 

  2.5.3 ผู้บริห�รเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ตรวจแผนการจัด 

การเรียนรู้ นิเทศ ดูแลช่วยเหลือครูกรณีพบปัญหาขณะทดลองและติดตามผลการดำาเนินงานของครู 

 2.6 ปัญห�ท่ีพบและวิธีแก้ไข การนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า

   2.6.1 ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูบางคนยังขาดความชำานาญและ 

ขาดความมัน่ใจ ยงัไมเ่ขา้ใจคำาอธบิายสมรรถนะ และการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบการเรยีน 

การสอน เชน่ สมรรถนะหลกัดา้นภาษาไทยเพือ่การสือ่สารมสีมรรถนะยอ่ยทีค่ลา้ยกนั สมรรถนะหลกัดา้น

ทกัษะชวีติและความเจรญิแห่งตนกบัสมรรถนะพลเมืองตืน่รู้ทีมี่สำานึกสากลมีรายละเอยีดคล้ายกนัมาก 

ครยูงัไมคุ่น้กบัสมรรถนะทำาให้ไม่ม่ันใจวา่ทำาแผนการจดัการเรยีนรูถ้กูหรอืไม ่ตวับง่ชีบ้างตวัยงัคลมุเครอื 

อธบิายยงัไมค่รอบคลมุ ทำาให้ดึงมาใช้ไมถ่กู ครพูยายามตอ่ยอดใหอ้อกแบบการเรยีนการสอนไดห้ลาย

สมรรถนะแตบ่างครัง้ทำาไดไ้มค่รบ ยงัคดิไมอ่อกว่าจะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอยา่งไร  ครูบางสว่นยงั

ไม่ค่อยม่ันใจวา่แผนการจัดการเรยีนรูค้รอบคลมุสมรรถนะหรอืไม ่บางครัง้ใสส่มรรถนะไปแตไ่มเ่กดิกลบั

ไปเกดิสมรรถนะอืน่ เพราะครยูงัไมเ่ขา้ใจกรอบสมรรถนะ ครไูมเ่ขา้ใจแนวทางการนำาสมรรถนะไปพฒันา

ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเนื้อหาและการวัดผลที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด มีการแก้ปัญหาโดย  

1) โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกัน 2) ครูร่วมกันศึกษาคู่มือศึกษากรอบสมรรถนะ  
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3) ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะใดแค่ไหน 4) ใช้กระบวนการ สร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  ในการเรียนรู้ร่วมกัน  

5) ปรึกษาร่วมกับเพื่อนและผู้บริหาร 6) ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำาแนะนำา

   2.6.2 ด้�นเวล� เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะมี 

กิจกรรมหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากขึ้น มีการแก้ปัญหาโดย  

1) ปรับเพิม่เวลา โดยใช้เวลาในคาบกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 2) บรูณาการบทเรยีนโดยใชส้มรรถนะและตวัช้ีวดั 

เป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง 3) ยืดหยุ่นเวลาในการสอน บางคร้ังต้องใช้เวลาของวิชาอื่นที่ตนสอน 

หรอืใชเ้วลาสอนของเพ่ือนคร ูบางครัง้กจิกรรมไมต่อ่เนือ่งกนั และมกีารปรบักจิกรรมใหมใ่หอ้ยูใ่นเวลา 

   2.6.3 ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รช้ันเรยีน เวลาจดักจิกรรมในชัน้เดก็เลก็ครจูะเหน่ือยมากกว่า

ชั้นเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและทำากิจกรรม 

ต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก มีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำา  เลือกจัดกลุ่มนักเรียน  

แลว้ตอ้งคดิกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถทีต่า่งกนั อกีทัง้ในบางโรงเรยีนมจีำานวนนกัเรยีนมาก 

มีข้อจำากัดในการใช้พื้นที่และการให้นักเรียนทำางานกลุ่ม มีการแก้ปัญหาโดย 1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคย

กับการฟังคำาสัง่และการทำากจิกรรมต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง 2) วเิคราะหน์กัเรียนและเตรยีมงานทีเ่หมาะกบั

นกัเรยีนเพิม่เตมิ 3) ใชพ้ืน้ทีใ่นการเรยีนรูท้ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนทำากจิกรรม

   2.6.4  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูมีภาระงานมากข้ึน 

ไม่มีเวลาเต็มที่ในการเตรียมสมรรถนะและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ ครู 1 คน 

สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมผู้เรียนเพื่อทดสอบ O-NET, NT ในชั้น ป.1  

ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมทำา 

การเข้าใจหลักการ รายละเอียดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง  

แล้วนำามาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียน 

มีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน

 2.7  สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ การนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลอง 

ใช้ในการพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ พบวา่ สิง่ทีค่รแูละโรงเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอื  

มีดังนี้

   2.7.1 ด�้นก�รใหค้ว�มรู้และพฒัน�คว�มส�ม�รถของครูในก�รออกแบบก�รเรียน 

ก�รสอน ควรมีการให้ความรู้และใช้เวลาให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจ 

แนวคิดและแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนในทุกแนวทาง ควรมีการพัฒนาครูในการจัด

กิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอน

ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น 

   2.7.2 ด้�นตัวชี้วัด ควรมีการกำาหนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละตัวแยก

ตามระดับชั้น ให้เหมือนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
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  2.7.3 ด้�นคู่มือและตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ ควรมีคู่มือและคำาแนะนำา 

ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและควรมีรูปแบบไปใน 

แนวเดียวกัน ควรมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมและมีตัวอย่างแผนการจัด 

การเรยีนรู ้ทีห่ลากหลาย ควรมตีวัอยา่งตามแนวทางท่ี 1-4 เพิม่เตมิ เพือ่ใหค้รมีูแนวทางในการทำางาน

เพิม่ข้ึน ในสว่นของตัวอยา่งแนวทางที ่4 ควรมตีวัอย่างการนำากจิวตัรประจำาวนัมาออกแบบในลกัษณะ 

การบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัด 

 การเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา

  2.7.4 ด้�นก�รวดัและประเมนิผล  ครตูอ้งการแนวทางการวดัและประเมนิผลสมรรถนะ 

ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ

  2.7.5 ด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ข้อแนะนำา  

ให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

 2.8 ส่ิงท่ีครูคิดว่�เป็นปัจจัยท่ีทำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จ จากการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า

เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ มีดังนี้ 

   2.8.1 กรอบสมรรถนะและร�ยละเอียด กรอบสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ มีความ

สำาคัญในการส่งเสริมนักเรียน  หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำาไปใช้ที่ชัดเจนจะช่วยให้ครู

เข้าใจและนำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น 

   2.8.2 ผูบ้รหิ�ร ควรให้ความสำาคญั ใหก้ารหนนุเสรมิ จะชว่ยใหก้ารทำางานคล่องตัวข้ึน  

เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ต้องการให้ผู้บริหารร่วมรับรู้ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 

   2.8.3 ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ทีส่ดุ ความเขา้ใจของครใูนการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแตล่ะแนวทางจะช่วยให้ครูวางแผน

และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีข้ึน โดยครูจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้เพิ่มเติม   

เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ลากหลาย เปลีย่นจาก teacher-centered เปน็ child-centered 

มกีารฝกึปฏบิตัเิกีย่วกบัสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรยีนการสอนแตล่ะแนวทาง  

มกีารวัดผลประเมนิผลตามสมรรถนะและตัวชีว้ดัทีม่ใีนหนว่ยการเรยีนรูเ้ดมิ ครตู้องใส่ใจนกัเรยีนมากขึน้  

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น คิดว่าจะทำาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

   2.8.4 ก�รทำ�ง�นเปน็ทมีของโรงเรยีน การวเิคราะหส์มรรถนะและนำามาบรูณาการใน 

การออกแบบการเรยีนการสอนร่วมกนั ทำาให้ชว่ยลดเวลา และเด็กไดฝ้กึปฏบิตัใิห้เกิดสมรรถนะมากขึน้ 

   2.8.5 ระยะเวล� มชีว่งเวลาในการศกึษาหาความรู ้สรา้งความเขา้ใจและฝกึประสบการณ ์

ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้ 

   2.8.6 ก�รไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัสภาพปญัหาของนกัเรยีนอยา่งตรงจดุ /มขีอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น 

   2.8.7 ผู้ปกครอง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการสอน

นักเรียนให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก 
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   2.8.8 ก�รนิเทศติดต�ม คณะวิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น 

   2.8.9 มแีผนก�รจดัก�รเรยีนรูส้ำ�เรจ็รปูให้ครเูปน็แบบอยา่ง เพือ่ทีค่รจูะไดม้ตีน้แบบ

นำาไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ชัดเจนและตรงตามเป้าประสงค์ที่กำาหนด 

 2.9 ข้อเสนอแนะ จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา บทสรุปสุดท้ายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้

   2.9.1 ด้�นก�รให้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจ 

    1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ที่หลากหลาย 

    2) เพิ่มเวลาอบรมเพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นและมีการทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยน 

    เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนนำาไปใช้จริง 

    3) มีการพฒันาครใูนการนำาสมรรถนะไปใช้พฒันาผูเ้รยีน โดยเนน้เรือ่งการออกแบบ 

    กิจกรรมให้เด็กเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับเด็กมากที่สุด

   2.9.2 ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�ง

    1) มีตัวช้ีวัดตั้งต้นเพราะสมรรถนะเป็นก้อนใหญ่ หากไม่มีตัวชี้วัดเหมือน 

    ไม่มีจุดเริ่ม 

    2) ตัวชี้วัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับการทดสอบระดับชาติ  

    NT / O-NET 

   3) ปรบัลดรายวชิาท่ีซำา้ซ้อน หลอมรวมสิง่ท่ีซำา้กัน เชน่ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา  

    สุขศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ  

    4) ในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรปรบัโครงสรา้งเวลาเรยีนใหม้ชีัว่โมงภาษาไทย 

    เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาที่มีไม่สัมพันธ์ 

    กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะการอ่าน-เขียน โดยโรงเรียนที่มี 

    ผลการอา่นดเีย่ียมจะมกีารจดัตารางในภาคเชา้สอนภาษาไทย-คณติศาสตร์  

    ส่วนวิชาอื่นใช้การบูรณาการ

   2.9.3 ด้�นบริห�รจัดก�ร หากครูประจำาชั้นสอนทุกวิชา จะสามารถยืดหยุ่นการจัด

กิจกรรมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าครูสอนเป็นวิชาทำาให้ยืดหยุ่นเวลาได้ยาก 

   2.9.4  ด้�นก�รวัดและประเมินผล ครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของเด็กเวลา

ทดสอบระดับชาติ ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร 

   2.9.5 ด้�นระยะเวล�ในก�รทดลอง ระยะเวลาค่อนข้างน้อย ทดลองใช้แผนการจัด 

การเรียนรู้ จำานวน 1 - 2 แผน ยังไม่ค่อยเห็นผล ครูยังไม่ทะลุปรุโปร่งว่าคืออะไร ทำาให้เชื่อมโยง 

ยังไม่ถูกต้อง 

  2.9.6 ด้�นคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู ้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) จัดทำา

เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น 

เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน 2) หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูป 

ให้ดูเป็นแนวทาง ครูจะหยิบใช้ได้ง่ายและนำามาปรับได้ ช่วยลดภาระให้ครู 
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 2.10 ผลก�รศึกษ�คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�และครูต่อก�รนำ�แนวท�ง 

ก�รใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้นในก�รพัฒน�ผู้เรียน 

   2.10.1 ด�้นจดุแขง็ของหลักสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช 2551  

พบว่า สถานศึกษาในภาพรวมสามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้และครูนำาสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น มีตัวชี้วัด

ชัดเจน ครอบคลุม ทำาให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผลได้ครอบคลุม 

   ด้�นจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรแกนกลางฯ มีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนชั่วโมงตามโครงสร้าง

หลกัสตูรและวชิาเรยีนควรลดลง เนือ้หามาก และไมส่ามารถเชือ่มโยงความรูไ้ปใชใ้นชีวติประจำาวนัได ้

   ด้�นคว�มต้องก�รปรับเปล่ียน พบว่า หลักสูตรควรลดมาตรฐานการเรียนรู้ 

และจำานวนตัวชี้วัด เนื้อหาและเวลาเรียนควรยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมความถนัด เน้นการปฏิบัติ  

แก้ปญัหา เรยีนรูส้ิง่ทีน่กัเรยีนถนดั สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันหรอืประกอบอาชีพได ้ควรยืดหยุน่

ในการนำาหลักสูตรไปใช้ให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ในแตล่ะพืน้ที ่ควรหลอมรายวชิาเป็นแนวบูรณาการ ระบเุพยีงเนือ้หาและสาระสำาคญั เอือ้ใหม้กีจิกรรม

ที่ลงมือทำามากขึ้น ควรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต

   2.10.2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปสู่ก�รปฏิบัติในห้องเรียน พบว่า  

สถานศึกษาในภาพรวม ประชุมวางแผนร่วมกันโดยกำาหนดสมรรถนะหลักและการนำาสมรรถนะ 

ไปใช ้จดักจิกรรม PLC สรา้งความเขา้ใจใหต้รงกัน บรูณาการสมรรถนะสูก่ารปฏิบัติกับนโยบายโรงเรียน 

คดัเลอืกครผููส้อน แบง่ปนัความรูร้ะหวา่งเพือ่นคร ูจัดรปูแบบกจิกรรมใหม ่ๆ  ทีห่ลากหลาย ใหก้ำาลงัใจ  

เปน็ทีป่รกึษาใหค้รทูำาแผนการสอน ประเมนิการสอนรว่มกนั และนเิทศกำากบัตดิตาม ด�้นก�รนำ�สมรรถนะ

ไปสูก่�รปฏบิติัในหอ้งเรยีน พบวา่ ในภาพรวมครสูามารถนำาไปใชไ้ดโ้ดยนำาสมรรถนะมาใชต้ามแนวทาง 

ต่าง ๆ คนละ 2 - 4 แนวทาง บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันต่อเนื่อง ครูเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู้และส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมิน

แผนของครูเพือ่ใหเ้กดิความถูกตอ้ง ด้�นวธิกี�รแกป้ญัห�กรณคีรยูงัไมส่�ม�รถนำ�ไปสูก่�รปฏบิตัไิด ้

พบว่า สถานศกึษาในภาพรวมแก้ปัญหาโดยครรูวมกลุม่ทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรยีนรูแ้ลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ประชมุปรกึษาทัง้แบบเปน็พธิกีารและแบบกัลยาณมิตรเพือ่ให้ความช่วยเหลอื 

และการลดภาระงานของครู

  2.10.3 ข้อแตกต่�งก�รทำ�ง�นของครูในก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ในภาพรวม  

พบวา่ หลกัสูตรฐ�นสมรรถนะ มีความยดืหยุ่นสงูกวา่และเปดิโอกาสครใูหค้ดิวธิกีารและแนวทางการจดั 

การเรยีนการสอนรปูแบบใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้ มกีารเรยีนรูโ้ดยรว่มมอืกนัเปลีย่นแปลงตนเอง ด�้นก�รออกแบบ

ก�รเรยีนรู้ ครจูดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีล่ะเอยีดมีกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับการพฒันา

สมรรถนะ มกีารใชเ้ทคนคิในการสอน ตลอดจนใช้ส่ือและสถานการณต์า่ง ๆ  ในการจดัการเรียนรู้มากขึน้  

มคีวามยืดหยุน่ในการแก้ปญัหา นกัเรยีนไดท้ำางานเปน็กลุ่ม สนกุสนาน สนใจเรยีน มีความสขุและมเีจตคต ิ

ที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น ด้�นก�รวัดผลประเมินผล เป็นการวัดผลที่บูรณาการตัวชี้วัดกับสมรรถนะ
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เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ลดการใช้ข้อสอบ แต่ครูบางคนมีความเห็นว่า 

การวัดผลประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก 

  2.10.4 ก�รช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนก�รสอนและก�รนำ�

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ให้การช่วยเหลือ 

นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำาไปใช้ในห้องเรียน จัดประชุม 

สมำ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้กระบวนการ PLC ต้ังแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกต 

การสอน และสะท้อนผลร่วมกัน ใช้การ Open Class เข้าไปสังเกตการสอนในช้ันเรียนเพ่ือนิเทศ

ติดตามเปน็ระยะ ๆ  สง่เสรมิการแบง่ปนัการจดักจิกรรมและสือ่ และการจดัทมีงานชว่ยเหลอื แนะนำาครู

  2.10.5 ปัญห�อุปสรรคที่พบในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของครู ด้�นก�รพัฒน�

หลักสูตร ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้�นก�รออกแบบ 

ก�รเรียนก�รสอน ครูขาดความม่ันใจในการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะ 

ที่เลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลัก ยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ  

ครูหลายทา่นใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูส้ำาเร็จรปูของสำานกัพมิพต์ามหนงัสอืแบบเรยีน ทำาใหน้ำาสมรรถนะ

ไปใช้ได้ยาก ด้�นก�รวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผลประเมินผลด้านสมรรถนะที่ด ี

ควรดำาเนนิการอยา่งไร วธิกี�รแกไ้ขเม่ือมปัีญห�อุปสรรค พบวา่ ครสู่วนใหญศ่กึษาวธิกีารออกแบบการเรยีน

การสอนและการประเมินผลโดยคน้หาจากอนิเทอรเ์นต็ ผูบ้รหิารสถานศึกษาชว่ยครคิูดวเิคราะหก์ารทำางาน  

มีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูในโรงเรียนทำา การใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกล (Distance 

Learning Television :  DLTV) ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล

  2.10.6 ช่วงเปล่ียนผ่�นหรือรอยต่อก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ สมรรถนะ

ทั้ง 10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ใหส้ถานศกึษามอีสิระดา้นการจดัหลกัสตูร ลดกลุม่สาระการเรียนรูเ้ดมิทีม่ากเกนิไป ระบุรายละเอียด

สมรรถนะยอ่ยในแต่ละระดบัชัน้ทีช่ดัเจนไปสูส่มรรถนะหลกั ปรบัตารางเรียนช้ันประถมศกึษาตอนต้น  

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก ใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับ 

ตัวชี้วัด และนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน มีคู่มือเพราะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

ดา้นสมรรถนะทีต่รงกัน ด�้นก�รดำ�เนนิก�รใชส้มรรถนะตอ่เน่ือง จะนำาสมรรถนะไปใชต้อ่ควบคูก่บัตวัช้ีวดัเดมิ  

เน้นกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้น ทดลองนำาสมรรถนะมาใช้ต่อเนื่องโดยเริ่มจาก 

ระดับชัน้อนบุาลปทีี ่3 และชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ เพือ่เป็นการสง่ต่อในช่วงเปล่ียนผา่น ใช้การประเมิน 

ตามสภาพจริงให้มากขึ้นไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค

  2.10.7 ก�รพฒัน�หลกัสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใช้ในโรงเรียน 

ประก�รแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษา

เห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง 

การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้เพิ่มความชัดเจน ประก�รต่อม� คือ ครูต้องเปิดใจ  

ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำาไปสู่สมรรถนะและ 
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แผนการจัดการเรยีนรู ้ประก�รสดุท�้ย คอื การสง่เสรมิและสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร ความชว่ยเหลอืจาก  

ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำาแนะนำาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

  2.10.8 สิ่งท่ีโรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ

และก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ 

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 

การเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล และเทคนคิ/กลยทุธใ์นการนำาสมรรถนะไปใช ้มแีผนการจดั 

การเรยีนรูก้ลางทีม่คีวามยดืหยุน่ ครอบคลุมทกุกลุม่สาระ มแีหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน ์ทีเ่ผยแพรเ่ทคนคิ

การสอนหรอืกลยทุธท์ีส่ง่เสรมิสมรรถนะไปใช้ในชวีติประจำาวนั โดยให้ครสูามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 

มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เพ่ิมแหล่งคน้ควา้หาความรูโ้ดยมแีหลง่การเรยีนรูอ้อนไลนท่ี์ครสูามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลาและสือ่สาร

กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ชัดเจน และ

เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O-NET

  2.10.9 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบ�ทของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ 

    หนว่ยง�นทีพ่ฒัน�หลกัสตูร เปน็หนว่ยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย 

ทีซ่ำา้ซอ้นกนั จดัทำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใชแ้ละจดัทำาเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 

จดัทำาคูม่อืสมรรถนะ ประสานงานหนว่ยงานตา่ง ๆ  อบรมใหค้วามรูใ้นเรือ่งสมรรถนะ กำาหนดเปา้หมาย

คุณภาพผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกนัทกุหนว่ยงาน ปรบัระเบยีบการใชง้บประมาณในการสนบัสนนุการสอน 

การพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ข้ามามบีทบาทในการสง่เสรมิสมรรถนะ พฒันาเทคโนโลยใีหเ้ขา้มามบีทบาท 

ในการสง่เสรมิสมรรถนะ การวางระบบการนำาสมรรถนะไปใช ้เชน่ การทดสอบระดบัชาต ิการรบัเดก็ 

เขา้ศกึษาตอ่ ปรบัเกณฑ์การวดัและประเมินผลระดบัประถมศกึษาเปน็ “ผา่น” “ไมผ่า่น” และใชก้ารประเมนิ 

ตามสภาพจริง

    กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กำาหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรยีนใหชั้ดเจนและสอดคล้อง

กันทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู แก้ไขระเบียบ 

งบประมาณทียุ่ง่ยากใหม้คีวามยดืหยุน่ สรา้งขอ้ทดสอบทีต่อบสนองตอ่บรบิทพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย 

และวัดตามพัฒนาการ

    หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและ 

ต่อเนื่อง ลดนโยบายที่ซำ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเอง

และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน  

มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ให้ผู้สนใจศึกษาทางออนไลน์อบรมให้ความรู้กับครู 

เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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 2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�

กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมีการประเมนิหลกัสตูรเดมิกอ่นการปรบัเปลีย่นหลกัสตูร และมคีวามชดัเจน

แนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  

Learning Community : PLC) และการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครู

ควรมีผู้รู้จริงมาให้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการส่งต่อผ่านศึกษานิเทศก์ อาจทำาให้คลาดเคลื่อน  

เมื่อต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม ทำาให้ปฏิบัติผิดทาง จัดทำาเว็บไซต์กลางเพื่อการสืบค้นข้อมูล 

หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ 

และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อการทำางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์ 

อย่างทั่วถึง จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบ 

ทีจ่ะทำาใหค้รคูน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มสีือ่และแหลง่เรยีนรูป้ระกอบการเรยีนการสอน ควรประเมนิผล 

การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ

ตอนท่ี	3	 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตร 

	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

 3.1 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�หลักสูตร

  3.1.1 กำ�หนดให้มีเป้�หม�ยร่วมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีทุกคนสามารถรับรู้

และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (Desirable outcomes) ที่ชัดเจน 

เข้าใจได้ไมย่าก และไม่มากจนเกนิไป ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศึกษาสามารถเหน็ภาพใหญ ่ 

(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนที่เสนอใน

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็ฐานในการกำาหนดจดุมุ่งหมายดา้นผูเ้รยีน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะยอ่ย ทัง้ในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเขม้ขน้ของสมรรถนะทีม่คีวามเหมาะสม 

กบัผูเ้รยีนในแตล่ะระดบั ซึง่สามารถศกึษาวจิยัและทำาประชาพจิารณ์เพิม่เตมิได ้โดยการกำาหนดเป้าหมาย 

ร่วมนี้ ทั้งการกำาหนดเป้าหมายร่วมระดับชาติ ระดับท้องถิ่น / เขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา  

โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

  3.1.2 พฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกระบวนก�ร

วิจยั โดยควรมุง่เปา้หมายใหไ้ด้หลักสตูรทีก่ำาหนดจดุมุง่หมายเชงิสมรรถนะ เสนอแนวทางการพฒันา

สมรรถนะ และแนวทางการวดัและประเมินผลสมรรถนะ ในลกัษณะของการใชผ้ลการวจัิยชีน้ำานโยบาย 

(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำาไป

สู่การปรับปรุงนโยบาย

    นอกจากนี ้ควรใหมี้การศกึษาเปรียบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งหลกัสตูรแกนกลาง 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กบัหลกัสตูรฐานสมรรถนะ เพือ่ชีใ้หเ้ห็นวา่ในการปรบัเปลีย่น

องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำาบาก 
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  3.1.3 ปลดลอ็ค“โครงสร�้งเวล�เรยีน” ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พทุธศกัราช 2551 ใหมี้ความยดืหยุน่ทีส่ถานศึกษามอีสิระจดัโครงสรา้งหลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานหลกั

ที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา 

และชมุชนอย่างแทจ้ริง ทัง้น้ี แมว้า่ได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง การบรหิารจัดการเวลาเรยีน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ลงวันที่ 3 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษาจำานวนหนึ่งยังไม่ได้รับรู้และ

เกิดความเข้าใจในวงกว้าง รวมท้ังคำาสั่งฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำาหนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ

สาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี

  3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวช้ีวดัฉบับปรบัปรงุ พทุธศกัราช 

2560 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลว่า ตัวชี้วัดของบางกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้มีจำานวนมากและซำ้าซ้อนกัน เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำาหนดในตัวช้ีวัดเป็นทักษะ 

ย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ

  3.1.5 จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเนน้ร�ยวชิ�หลกัใหม้คีว�มเขม้ขน้ ระดบัชัน้ประถม

ศกึษาตอนตน้ (ป.1-3) ไดแ้ก ่ภาษาไทย คณติศาสตร ์และภาษาองักฤษ ซึง่เปน็รายวชิาทีเ่ปน็เครือ่งมอื 

ในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และจัดกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อ่ืน ๆ  เป็นรายวิชารอง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี โดยจดัในลกัษณะการบรูณาการทีน่ำาสมรรถนะทัง้ 10 สมรรถนะเป็นฐาน 

ในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งรายวิชาหลัก รายวิชารอง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ทัง้นี ้ต้ังแต่ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

(ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ควรค่อย ๆ เติมความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชาเพิ่มเติมที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ 

ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน

  3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  

โดยเนน้การเชือ่มตอ่หลกัสตูรระดบัการศกึษาปฐมวัย ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดับการอดุมศกึษา 

ในลกัษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงตอ่เนือ่งกนั เพ่ือสรา้งคณุภาพของเด็กไทยให้เขม้แข็ง ได้รบัการพัฒนา 

ทีส่อดคลอ้งต่อเน่ืองตามความสามารถและความถนดัเฉพาะทาง โดยมเีป้าหมายในการสร้างพลเมืองไทย 

ในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

  3.1.7 ระดมคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย

มุมมอง หลากมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดมข้อมูล

แนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)
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 3.2 ข้อเสนอแนะต่อก�รบริห�รจัดก�รหลักสูตรและก�รนำ�หลักสูตรไปใช้

   3.2.1 ด้�นก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์หลักสูตร

    เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีม้ขีอ้คน้พบประการหนึง่วา่ ผูบ้รหิารและครจูำานวนมาก

ไมท่ราบข้อมลูความเคล่ือนไหวและการปรบัปรงุหลักสตูร ดงันัน้ ตอ้งหายทุธวิธีในก�รประช�สัมพนัธ์ 

สื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน

และการวัดและประเมินผล ในระดับชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด  

เพือ่ใหผู้ใ้ชแ้ละผูพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาสามารถใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรไดต้ามเจตนารมณ ์ใหเ้กดิ

ผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมรีูปแบบที่ทันสมัย เข้�ถึงง่�ย  

หล�กหล�ยช่องท�งที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลายช่วงวัยและ 

มคีวามแตกตา่งดา้นประสบการณใ์หส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลและเขา้ใจวธิทีำางานไดด้ว้ยตนเอง ทัง้ในลกัษณะ 

ของการจดัทำาเอกสาร คูมื่อ แหลง่เรยีนรู ้การจดัสัมมนา การมทีีป่รกึษา การสรา้งสารสนเทศออนไลน ์เชน่  

เว็บไซต ์เฟซบุก๊แฟนเพจ แอปพลเิคชนั วดีทิศัน ์Call-center รวมถงึการเปิดพืน้ทีส่าธารณะ เชน่ กระดานขา่ว 

ออนไลน์ การต้ังกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการใช้หลักสูตร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา  

สามารถเขา้ถงึข้อมลูไดอ้ยา่งสะดวก สามารถศกึษาทำาความเข้าใจหลกัสตูรไดอ้ยา่งละเอยีด และสามารถ 

ให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

ของสถานศึกษาได้ต่อไป

  3.2.2 ด�้นก�รใชห้ลกัสตูร ก�รออกแบบก�รเรยีนก�รสอน ก�รวดัและประเมนิผล 

   การออกแบบการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำาหนดจดุประสงคก์�รเรยีนรู ้

เชงิสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรอืกจิวตัรประจำาวนั 

ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะน้ีเป็นการระบุส่ิงท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ

แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางานหรือ

ใช้ในสถานการณ์เง่ือนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษาต้องใช้ “บรบิทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐ�น โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้จริง

ในชีวติประจำาวัน ซึง่มกัเปน็การออกแบบการเรยีนการสอนทีต่อบสนองตอ่คว�มแตกต�่งหล�กหล�ย 

ของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล

ที่เน้นก�รประเมินเพื่อพัฒน�โดยเน้นก�รประเมินต�มสภ�พจริงท่ีใช้สมรรถนะเป็นฐ�น ทั้งนี้  

ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน

  3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูป 

   หลักสูตร

   เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าที่วางแผนกำ�หนด 

ทศิท�ง ก�รพฒัน�คณุภ�พเด็กไทยอย่�งเปน็องคร์วมของทกุกระทรวง ทกุสงักดัหน่วยง�น และองคก์ร 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบายและ

ระดับผูป้ฏบิตัจิากหนว่ยงานท่ีจดัการศึกษา เพือ่ใหร้ะดบัผูป้ฏบัิตทิีมี่หน้าทีน่ำาหลกัสูตรไปใชมี้เปา้หมาย
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ร่วมกันในการจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

มีการว�งแผนก�รเชื่อมต่อหลักสูตรแต่ละระดับอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพแต่ละระดับ 

การศึกษา เห็นคว�มสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบก�รพัฒน�หลักสูตร ตั้งแต่ก�รร่�ง ก�รใช้  

และก�รประเมินผล ตลอดจนเป็นสื่อกล�งในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกสังกัด

เข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่

ระดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด แนวท�ง 

และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 

   หนว่ยงานขา้งตน้นีต้อ้งมบีคุลากรเปน็นักวชิาการดา้นหลกัสตูร การเรยีนการสอน  

การวัดและประเมินผล ที่สามารถให้คำาปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร  

การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลแกผู่บ้รหิารและครใูนสถานศกึษาได ้รวมถงึควรเพิม่

บุคลากรที่ดูแล ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย

  3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู

    ความสำาเรจ็ของการใชห้ลกัสตูรมิไดอ้ยูท่ีอ่ยูก่ารผลติตวัเลม่หลกัสตูรไดแ้ลว้เสรจ็  

หากแต่อยูท่ีก่ารพฒันาผู้เรยีนใหม้คุีณภาพไดบ้รรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั 

ก็คือครูที่ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครู

และผู้บรหิารสถานศกึษาในเรือ่งหลกัสตูรฐานสมรรถนะและการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

และมกีารนเิทศตดิตามอยา่งสมำา่เสมอจรงิจงั ซ่ึงปจัจัยทีห่นว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งตอ้งช่วยสนบัสนนุให้ครู

ทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 

   1) ก�รสร�้งคว�มเข�้ใจแกค่รทูกุคน ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่ตนตอ้งดำาเนนิการ 

อย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมแก่คร ู

ดา้นการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัครรูะดบัประถมศกึษาตอนตน้ 

ที่ต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสมรรถนะของเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน

   2) ก�รจดัเตรยีมเครือ่งมอืและสือ่ก�รเรยีนก�รสอน ทีช่่วยให้ครสูามารถจัดการเรยีน 

การสอนได ้ด้วยการนำาแนวทางการสอนทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมาใช้ มากกวา่เนน้ใหค้รพูฒันาเนือ้หา 

บทเรยีน โดยกจิกรรมทีจ่ะใหน้กัเรียนปฏบัิติ ควรมคีูม่อืหรอืขอ้ความแนะนำาวธิดีำาเนนิการหรอืทศิทาง 

ของกจิกรรมนัน้ ๆ  สำาหรบัคร ูอาท ิคูมื่อแนวทางการใชร้ปูแบบ วิธ ีหรอืแนวการสอนเพือ่พฒันาสมรรถนะ 

ด้านต่าง ๆ  คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ  รวมท้ังตัวอย่างเคร่ืองมือวัดสมรรถนะ

    3) ก�รจดัเตรยีมขอ้มูลผลก�รประเมนิ ทีบ่อกได้วา่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นอยา่งไร 

เปน็ขอ้มลูการเปรียบเทยีบทีอ่า้งองิกบัผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั โดยเนน้ทีป่ระสทิธภิาพการสอนของครู  

ในลกัษณะของการประเมนิเพือ่การเรยีนรู ้(Assessment for Learning) ใหค้รเูกดิการเรยีนรูร้ว่มไปกบั

ผูเ้รยีน ชว่ยใหค้รยูอ้นกลับมามองการสอนของตนเองและปรบัการสอนดว้ยตนเองได ้(ออกแบบเคร่ืองมอื

พฒันาใหค้รสูามารถทำางานไดด้ว้ยตนเอง) หรอือาจโดยการจดัตัง้คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรภายใน



บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
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โรงเรยีน ซ่ึงสามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดบัชัน้เรยีนตอ่ผู้บรหิารและตน้สังกดัอยา่งน้อยปลีะ  
1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำานวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำาข้อมูลต่าง ๆ  นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
   4) ก�รพัฒน�ครูแกนนำ� ครูผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นหลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน  
ทีส่ามารถเสนอแบบอยา่ง วธิแีละแนวทางการพัฒนาหลกัสตูรและการสอนทีไ่ด้ผล ซ่ึงเป็นวิธกีารสอน 
ทีไ่ดร้บัการทดลอง และมผีลการวจิยัยนืยนัถงึประสทิธภิาพของวธิดีงักลา่วแลว้ เพือ่ใหค้รไูดศ้กึษาและ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตนแล้วนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนให้กับเพื่อนครู 
  5) ก�รสนับสนุนและสร้�งแรงผลักดันจ�กเพื่อนครูร่วมวิช�ชีพ โดยการสร้างชุมชน
แหง่ก�รเรยีนรูเ้ชงิวชิ�ชพีทีม่กีารแลกเปลีย่นวธิสีอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูมืออาชพีเพือ่ 
การพัฒนาการสอน 
  6) ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนการทำางานและสร้างแรงผลักดัน
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
  7) ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�  
โรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีชุมชนคาดหวัง โดยท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้ 
  8) ก�รวิจัย ก�รติดต�ม และก�รประเมินผลในก�รนำ�หลักสูตรไปสู่ก�รปฏิบัติ 
ในหอ้งเรยีนอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาและรปูแบบวธิกีารสอนใหม่ ๆ  ทีส่รา้งความมัน่ใจในการจดัการ
ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่
   ทัง้นี ้ในการวจิยัครัง้นีม้ขีอ้คน้พบวา่ กลุ่มผู้เก่ียวข้องมหีลายลักษณะ อาท ิ1) ไมย่อมรบัรู ้
ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง แต่ไม่กล้า 
ปรบัเปลีย่น ซึง่ก�รพฒัน�บคุล�กรแต่ละกลุม่จงึตอ้งมีกลยุทธท์ีแ่ตกต่�งกันในกลุม่เป้�หม�ยเหล�่น้ี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
 3. การศกึษาวจิยักระบวนการนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะไปสูก่ารปฏบิตัใินสถานศกึษาทีม่ผีล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
 4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่
 5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่	1

บทนำา

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาบัญญัติให้มีการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 

มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำาเนินการศึกษาและจัดทำา 

ข้อเสนอแนะและรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิการใหบ้รรลเุปา้หมายเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรี

ดำาเนินการต่อไป เป็นผลให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการ

เพื่อดำาเนินการตามภารกิจที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้

 คณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสระ

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้ดำาเนินการศึกษาหาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาด้านการจัดการเรียน 

การสอน ซึง่ครอบคลมุประเดน็การปฏริปูดา้นหลกัสูตร การเรยีนการสอน และการวัดและประเมนิผล  

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว จากผล 

การศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาดูงานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทำาให้ได้ข้อมูล  

ความคิดเห็น แนวทางและข้อเสนอแนะจำานวนมาก โดยมีประเด็นปัญหาสำาคัญส่วนหนึ่งที่ควร 

มีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

 1) ด้านหลักสูตร พบว่า การที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ได้กำาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ต้องเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัด

จำานวนมากนั้น ทำาให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจำาเป็นต้องเร่งสอน จึงทำาให้ผู้เรียนไม่ประสบ

ความสำาเร็จในการเรียน ไม่มีความสุขในการเรียนและเกิดผลกระทบอื่น  ๆ ตามมา ครูจำานวนมาก

เห็นว่าควรลดสาระการเรียนรู้ให้น้อยลงและให้เวลากับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 

เพราะเป็นฐานที่สำาคัญของการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนั้น ตามหลักพัฒนาการผู้เรียน ผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 9 ปี) นั้นอยู่ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนปฐมวัย (0 - 6 ปี)  

และประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เรียนอยู่ในระหว่างการปรับตัว จึงควรมีการปรับหลักสูตรและ 

การเรยีนการสอนใหมี้ความยืดหยุ่นสงูเพือ่ชว่ยใหค้รสูามารถพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามพรอ้มแตกตา่งกนั

มากในช่วงวัยนี้ได้พัฒนาไปตามลำาดับขั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในเขตพื้นที่ห่างไกลที่มีความแตกต่างกัน

หลากหลายทางด้านภูมิสังคมและบริบท

หลักการและเหตุผล
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บทที่ 1 บทนำ�

 2) ดา้นการเรยีนการสอน พบวา่ ครยูงัจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้การใหเ้นือ้หาความรูเ้ปน็หลกั  

การสอนของครูยังไปไม่ถึงการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ผู้เรียน 

ยังไม่สามารถนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

 3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลทำาให้ครูต้องเร่งสอน ผู้เรียน

จำานวนไม่น้อยไม่ประสบความสำาเร็จในการเรียน และขาดความสุขในการเรียน รวมทั้งการประเมิน

โรงเรียนด้วยเครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันหมด ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับโรงเรียน

ที่มีบริบทและปัจจัยสนับสนุนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา

 ในการปฏิรูปการเรียนการสอน นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว 

ยงัตอ้งคำานึงถงึความต้องการของสงัคมประเทศและโลกในยคุปจัจบุนัและอนาคตทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตรอบด้าน 

เด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงเป็นหน้าที่

ของการศึกษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ

ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ 

ความเปน็ไทยแลนด ์4.0 ซึง่ตอ้งการพลเมอืงท่ีมีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์และผลตินวตักรรมได้

จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้น คณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนจึงเห็น

ควรให้มีการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มี 

การพิจารณาดำาเนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ให้มุ่งเน้น

การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิสมรรถนะชุดใหมท่ี่เหมาะสมกบัยคุสมยัและแนวโนม้ในอนาคต และเพ่ือใหเ้หน็

แนวคิดและแนวทางในการดำาเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมการ

ด้านการเรียนการสอนจึงจัดให้มีคณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อดำาเนินงานดังกล่าว ซึ่งคณะทำางานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำาเนินการ 

ในลักษณะของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  

เป็นการนำาร่อง เพราะระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นฐานสำาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นระดับ

ที่ควรมีการลดสาระการเรียนรู้ และปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 

หลากหลายของผูเ้รยีนและบรบิท รวมทัง้ใหส้อดรับกับพฒันาการของเดก็ในชว่งรอยเชือ่มต่อระหวา่ง

ปฐมวัยและประถมศึกษา  โดยคณะทำางานได้วางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักสำาคัญดังนี้

 1) ตอบสนองนโยบายระดับชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา

 2) มุ่งเตรียมผู้เรียนให้สามารถดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา รวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

ได้พระราชทานแก่รัฐบาลและประชาชน
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 4) ใหค้วามสำาคญักับการดำารงรกัษาความเปน็ไทยในโลกสากล การทำานบุำารงุศิลปวฒันธรรม 

ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย 

 5) ใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนตามหลกัพฒันาการ และสามารถตอบสนองความแตกต่าง 

ที่หลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท 

 6) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

 ผลการศึกษาวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะทำาให้ได้กรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นประถม

ศึกษาตอนต้น รวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว ผ่านการดำาเนินการวิจัยในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนทดลอง  

โดยนำาผลจากการศึกษาพัฒนาและการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะ 

ผูเ้รยีนสำาหรบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานสูก่ารปฏิบตัเิพือ่นำาเสนอตอ่คณะรฐัมนตรแีละหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำาเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่พฒันากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดับประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน

 2. เพื่อนำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  

ในการพัฒนาผู้เรียน

 3. เพื่อทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน

 4. เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

คำาถามการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีคำาถามการวิจัย 4 ประการ คือ

 1. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ควรเป็นอย่างไร

 2. กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถม

ศึกษาตอนต้นหรือไม่

 3. มีกระบวนการและแนวทางอะไรบ้างที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 

ที่ต้องการ
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 4.  ขอ้เสนอเชงินโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรยีนสำาหรับหลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

สู่การปฏิบัติ ควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย

 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบพหุวิธี  

(Multimethods research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study)  

การศึกษาภาคสนาม (Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrument approach)

 2. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

ในโรงเรียนทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน รวม 6  โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สังกัดสำานัก 

การศึกษา กรงุเทพมหานคร, สงักัดสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน, สงักดัองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ และสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมใน 4 ภมูภิาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง  

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ รวมจำานวนผู้บริหาร 8 คน และจำานวนครู 36 คน 

รวมจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน 

 3. การวิจัยในครั้งน้ี มุ่งศึกษากระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานรวมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ  

ในชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ โดยได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อค้นพบ ในการใช้กรอบสมรรถนะ 

เพือ่การจดัการเรยีนการสอนของคร ูและการนเิทศ กำากบั ตดิตามประเมนิผล หนนุเสรมิของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาและคณะที่ปรึกษา และนำาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากรอบสมรรถนะ 

ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นต่อไป

ข้อจำากัดในการวิจัย

 1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยตามกรอบสมรรถนะที่พัฒนาข้ึนเป็นกรอบกว้าง ๆ  

ดงันัน้ เมือ่ต้องนำาสู่การปฏิบตัจิริง จำาเปน็จะตอ้งวเิคราะหส์มรรถนะยอ่ยอยา่งละเอียดกอ่น และจัดทำา 

ลำาดับของสมรรถนะ ระดับพฤติกรรมของผู้เรียน และรายละเอียดในการวัดและประเมินผลอื่น ๆ 

เพ่ือสะดวกสำาหรับครูผู้สอนท่ีจะนำาไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ

ของผู้เรียนต่อไป

 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำาเนินการทดลองเป็นระยะเวลาสั้นเพียง 3 เดือน จึงไม่สามารถเห็น

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กรอบสมรรถนะผู้เรียน ผลการทดลองใช้

กรอบสมรรถนะผูเ้รียนในการพัฒนาผูเ้รยีน และขอ้เสนอเชงินโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรยีน 

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 2. หนว่ยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนำาผลการวจิยัดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาครใูห้มคีวาม

สามารถในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะ เปน็ผูเ้รยีนทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์(คณุลกัษณะของ

คนไทย 4.0 ) ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ

นิยามศัพท์เฉพาะ

 สมรรถนะ (Competencies) หมายถงึ ความสามารถของบคุคลในการนำาความรู้ ความเขา้ใจ 

ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงออก 

ทางพฤติกรรม การปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ 

เจตคต ิคณุลกัษณะ และศกัยภาพตา่ง ๆ  ท่ีทำาใหบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคล ประสบความสำาเรจ็ในการทำางาน

 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่มีความสำาคัญ เนื่องจาก

เป็นสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำางาน และการใช้ชีวิตอย่าง

มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ 

ความเป็นกลางที่สามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ หรือนำาไปประยุกต์

ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 สมรรถนะหลกัด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสือ่ส�ร (Thai Language for Communication)  

หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือ ในการติดต่อ เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบ

ตัว ผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เพื่อรับ แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก

นึกคิด โดยใช้ความรู้ทางหลักภาษา และการใช้ภาษา ร่วมกับประสบการณ์ของตน ตามช่วงวัย  

ผา่นการคิดวเิคราะห ์ ไตร่ตรอง และแก้ปญัหา อย่างมีสต ิเทา่ทนั และสรา้งสรรค์เพ่ือนำาไปสูก่ารมีชวิีต 

ที่มีคุณภาพ และการทำาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง และสังคมไทยรวมทั้งการใช้ภาษาไทยผ่านการฟัง  

ดู พูด อ่าน และเขียน ในการเข้าถึงองค์ความรู้ของสังคมไทย ภาคภูมิ ผูกพัน และสืบสานสิ่งที่ดีงาม 

อีกทั้งสะท้อนความเป็นไทยออกมาในผลงานต่าง ๆ ที่ตนผลิต

 สมรรถนะหลักด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life) 

หมายถึง การบูรณาการเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์กับอีก หลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกันเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการนำาความรู้ไปเชื่อมกับปัญหา สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน 

ทีผู่เ้รยีนพบ  ทำาให้ผู้เรียนมองเหน็สะพานเชือ่มระหวา่งคณติศาสตร์กบัโลกทีเ่ปน็จรงิ เปน็การประยกุต์

เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือใช้ในการทำางานที่เหมาะสมตามวัย 
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 สมรรถนะหลักด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์  (Scientific 

Inquiry and Scientific Mind) หมายถึง  ความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อการแสวงหาความรู้หรือคำาถามที่ต้องการ อาจมีการใช้และสร้างแบบจำาลอง เพื่อความเข้าใจ 

เรื่องราวในธรรมชาติ มีการใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสู่การตัดสินใจ  ได้คำาตอบ ตลอดจน

สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำาวัน ด้วยการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ มีเหตุผล รวมทั้งมีจินตนาการ

 สมรรถนะหลกัด�้นภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�ร (English for Communication) หมายถงึ  

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการรับสาร และการส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อ

สื่อสาร  สามารถสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  มีเจตคติที่ดีต่อ 

การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์

และวัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์และมั่นใจ

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal 

Growth) หมายถึง ความสามารถที่จำาเป็นในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดย 

การนอ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชส้รา้งความสมดุลและพอดใีนการใชช้วีติ มกีารรูจ้กั

ตนเองทั้งจุดเด่นและจุดบกพร่องและนำามาใช้ในการกำาหนดเป้าหมายของชีวิต กิน อยู่  ดู ฟัง เป็น  

มีสติสัมปชัญญะ บริหารจัดการ และดำาเนินชีวิตสู่เป้าหมาย  มีการน้อมนำาหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

มาเปน็เครือ่งยดึเหนีย่วในการดำารงชวีติ  มกีารปรับตัวและฟ้ืนคนืสภาพอย่างรวดเร็วเมือ่เผชิญกับปญัหา 

และความเปลีย่นแปลง สามารถปอ้งกนัและหลกีเลีย่ง จากภยัตา่ง ๆ  สรา้งปฏสิมัพนัธท่ี์ด ีพร้อมเกือ้กูล 

ช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน  ปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคม  

ไดเ้หมาะสมกบับทบาทและหนา้ทีมี่การพฒันาตนเองใหม้ชีวีติ อยา่งสมดลุทกุดา้น ทัง้ทางดา้นรา่งกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสุนทรียะ  มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต  นับถือตนเอง พึ่งพา 

ตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงามของธรรมชาติและ 

ศิลปวัฒนธรรม เห็นความสำาคัญ มีส่วนร่วม ในการรักษา สืบทอด ส่งต่อ ทะนุบำารุงรักษาวัฒนธรรม

ให้ดำารงสืบทอดต่อไปได้

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร (Career Skills and 

Entrepreneurship) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมสำาหรับ 

การทำางาน การประกอบอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการที่เก้ือกูลสังคม โดยบุคคลต้องรู้จักความ

ถนัด และความสนใจของตนเอง และนำาสู่การเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง การพัฒนาทักษะ 

ในการทำางาน การทำางานด้วยการพึ่งพาตนเอง ยึดหลักการบริหารจัดการ และการนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นการประกอบการที่เน้นนวัตกรรม การสร้าง

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง มีจรรยาบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม
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 สมรรถนะหลักด้�นทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills 

and Innovation: HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) หมายถงึ  

ทักษะการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การหาแบบแผน การจัดระบบโครงสร้าง การสร้าง 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็นทักษะย่อย 3 ด้าน ได้แก ่

	 1)	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปที่การตรวจสอบ  

ความถูกต้องของข้อมูล เหตุผล และหลักฐานของเร่ืองท่ีพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด  

มปีระเดน็อะไร ท่ีเป็นจดุออ่น สามารถโตแ้ยง้ไดโ้ดยมหีลกัฐานสนบัสนนุ ซ่ึงผลการวพิากษ ์และประเมนิ

ข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลสำาคัญ ที่นำาไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสมตามหลัก

กฎหมาย  ศลีธรรม คณุธรรม คา่นยิม ความเช่ือและบรรทดัฐานทางสงัคมและวัฒนธรรม อันจะนำาไปสู่ 

การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 

 2) ทักษะการแก้ปัญหา	 เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปท่ีความเข้าใจเหตุและผลของปัญหา  

การแก้ปัญหาให้ได้ผลจะต้องหาต้นเหตุของปัญหานั้น และขจัดที่เหตุซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่เหมาะสม  

เมื่อได้วิธีการท่ีน่าจะดีท่ีสุดแล้ว ก็ต้องวางแผนดำาเนินการแก้ไขปัญหาน้ันอย่างเป็นลำาดับข้ันตอน   

และลงมือทำาตามแผนน้ัน เกบ็และวเิคราะหข์อ้มลู สรปุผล ปรบัปรงุ จนบรรลผุลตามเปา้หมายทีต่อ้งการ

 3) ทกัษะการคดิริเร่ิมสร้างสรรค์	เปน็กระบวนการคิดทีต่อ้งอาศัยจนิตนาการ และทกัษะพืน้ฐาน 

ดา้นการคดิคลอ่ง คดิยืดหยุ่น คดิหลากหลาย รวมทัง้การคิดวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ใหม ่ 

ที่แตกต่างไปจากเดิม ดีกว่า มีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าเดิม การคิดริเริ่มอาจเป็นการปรับ 

หรือประยุกต์ของเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่  หรืออาจเป็นการต่อยอดจากของเดิม หรือเป็นการริเริ่ม

สิ่งใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้

 สมรรถนะหลักด้�นก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and 

Digital Literacy: MIDL) คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ สร้าง และใช้สื่อ สารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และใช้เป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรู้เท่าทันตนเอง 

รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม โดยเฉพาะสื่อซึ่งมีการพัฒนาอย่างซับซ้อน กลายเป็นสื่อหลอม

รวม (Convergence) สามารถจำาแนกสมรรถนะของผู้เรียนตามช่องทางและลักษณะของสื่อได้  

3 ประการคือ 1) การรู้เท่าทันสื่อ	 (Media	 Literacy) คือ ความสามารถในการอ่านสื่อให้ออก  

มทีกัษะ ในการเขา้ถงึส่ือ วเิคราะหส่ื์อ ตคีวามเนือ้หาของสือ่ ประเมนิคณุคา่และเขา้ใจผลกระทบของสือ่  

และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้  2) การรู้เท่าทันสารสนเทศ	 (Information	 Literacy) คือ  

ความสามารถในการประเมนิ เลอืกใช ้และสือ่สารขอ้มลูในหลากหลายรปูแบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) การรู้เท่าทันดิจิทัล	 (Digital	 Literacy) 

คือ ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล 

ประมวลผล และสร้างสรรค์ข้อมูลได้ หลากหลายรูปแบบ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน8

บทที่ 1 บทนำ�

 สมรรถนะหลักด้�นก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภ�วะผู้นำ� (Collaboration 

Teamwork and Leadership) หมายถึง การร่วมกันทำางาน ตามบทบาทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ทีก่ำาหนดรว่มกนั อกีทัง้สง่เสรมิ บม่เพาะความสมัพนัธท์างบวก โดยผูเ้กีย่วขอ้งตระหนกัในการสนบัสนนุ  

แบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้และความคิด พร้อมสนับสนุน เกื้อกูลกันทุกด้าน นอกจากนี้ต้องใส่ใจ 

ในการประสานความคิด ประนีประนอม  เสนอทางเลือก และแนวปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ  สร้าง

และรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก โดยต้องมีภาวะผู้นำา ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคล 

ทีส่ามารถแก้ปญัหาและใชม้นษุยสมัพนัธท่ี์ดเีพือ่ช้ีแนะแนวทางใหไ้ปสู่เป้าหมาย และสรา้งแรงบนัดาลใจ  

ให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองและนำาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ปฏิบัติงาน ในฐานะสมาชิกกลุ่มที่ดี เพื่อให้

บรรลุผลสำาเร็จร่วมกัน

 สมรรถนะหลกัด�้นพลเมืองทีเ่ขม้แขง็ / ตืน่รูท่ี้มสีำ�นกึส�กล (Active Citizen with Global  

Mindedness) หมายถึง พลเมืองท่ีตระหนักในศักยภาพของตนเอง ศรัทธา และเชื่อเรื่องศักดิ์ศรี

ความเปน็มนษุย ์การอยูร่ว่มกันทา่มกลางความหลากหลาย มคีวามรู้ ความสามารถเชงิการเมอืงทีเ่อือ้

ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัและปกครองกันเอง ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็

ประมุข ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเป็น

เหตเุปน็ผล มสีำานกึการเปน็เจา้ของประเทศ ร่วมกนัปรึกษาหารือเพือ่แสวงหาแนวทางการแกป้ญัหา/ 

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือพัฒนาสร้างสรรค์สังคมโดยรวมร่วมกันในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน 

ท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและโลก เห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงที่ส่งผลถึงกันและกันทั้งหมด

 แนวท�งก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียน หมายถึง วิธีการในการออกแบบการจัด 

การเรียนการสอนโดยนำากรอบสมรรถนะหลัก มาสู่การพัฒนาผู้เรียนในช้ันเรียนและในโรงเรียน 

ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความถนัด ความพร้อม และบริบทโรงเรียน โดยแบ่งออกได้ 4 แนวทาง คือ

 แนวทางท่ี 1 : ง�นเดิมเป็นฐ�น ผส�นสมรรถนะ (การนำาสมรรถนะมาสอดแทรก  

ในการสอนปกติ) เป็นการสอนตามปกติที่สอดแทรกสมรรถนะซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียน 

นั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น

หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากขึ้น

 แนวทางท่ี 2 : สมรรถนะเป็นฐ�น ผส�นตัวช้ีวัด (การออกแบบการสอนที่บูรณาการ  

ทั้งสมรรถนะ สาระการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ของหลักสูตร) เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะและตัวชี้วัด  

ที่สอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ทั้งเนื้อหาสาระและทักษะ 

ตามที่ตัวชี้วัดกำาหนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำาเป็นต่อชีวิตของเขา

 แนวทางที่ 3 : บูรณ�ก�ร ผส�นหล�ยสมรรถนะ (การออกแบบการสอน หน่วยบูรณาการ

ที่ครอบคลุมการสอนสมรรถนะทั้งสิบด้าน) เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะหลักท้ังสิบด้านเป็นตัวตั้ง 

และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการ ที่ช่วยให้

เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
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บทที่ 1 บทนำ�

 แนวทางที่ 4 :  สมรรถนะชวีติ ในกจิวตัรประจำ�วนั (การพฒันาผูเ้รยีนผา่นกจิวตัรประจำาวนั 

ในโรงเรียน) เป็นการอบรมส่ังสอนที่ครูจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าในกิจวัตรประจำาวัน 

ของผู้เรียน

 โรงเรยีนรว่มทดลอง  หมายถงึ สถานทีท่ีจ่ดัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาตอนตน้  จำานวน  

6 โรงเรียน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, สงักดัสำานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

11 
 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

กรอบสมรรถนะหลัก  10  สมรรถนะ 
1. ด้านภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร    6. ด้านทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ด้านคณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั    7. ด้านทกัษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
3. ด้านการสืบสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์  8. ด้านการรูเ้ท่าทนัสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
4. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร    9. ด้านการท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้น า 
5. ด้านทกัษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน   10. ด้านพลเมอืงตืน่รูท้ี่มีส านึกสากล 

 
 กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์และถอด

บทเรียน 
- การศึกษา วเิคราะห/์สังเคราะห์ ขอ้มูล
จากการนิเทศติดตาม ประเมินผล หนนุ
เสริม โดยคณะผู้วจิัย 
- การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจาก
การ Focus Group  
- การถอดบทเรียนการด าเนนิงานของ
โรงเรียน 
 

 กำรทดลองใช้กรอบสมรรถนะและติดตำมผล 

• กำรอบรมปฏิบัติกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1)  สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 
2) สร้างความเข้าใจในการน าสมรรถนะสู่การจัดการเรียนการ
สอน 4 แนวทาง 

• กำรทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนช้ัน ป.1-3 
1) ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง 
2) ครูจัดท าแผนการสอนน าสมรรถนะสู่ห้องเรียน 
3) ครูทดลองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ 

• กำรนิเทศติดตำม ประเมินผล หนุนเสริม แนะน ำ 
1) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยผู้บริหาร 
2) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยคณะผู้วิจัย 
 

1. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ความเหมาะสมของกรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ในการพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษาตอนตน้ 
3. กระบวนการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าหลักสตูรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 

- การประมวลความคิดเหน็เกี่ยวกับหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากกลุ่มผู้เกีย่วข้องผ่านทางไลน ์กอปศ. และการประชมุรับฟังความคิดเห็น 
- การศกึษาวรรณคดทีี่เกี่ยวขอ้งและการศึกษาประสบการณ์จากวทิยากร/ผู้เชี่ยวชาญ 
- การวเิคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานกับหลักการส าคัญ 6 ประการ 
- กระบวนการก าหนดสมรรถนะหลักของผูเ้รยีนระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานและระดับประถมศกึษาตอนต้น 

• กำรพัฒนำแนวทำงกำรน ำกรอบสมรรถนะ
หลักสู่หอ้งเรียน และตัวอย่ำงแผนกำรสอน  

    แนวทำงที่ 1  งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ 
    แนวทำงที่ 2  สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวช้ีวัด 
     แนวทำงที่ 3  บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ          
     แนวทำงที่ 4  สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน 
• กำรจัดท ำสือ่ตน้แบบ สื่อ ICT  และแหลง่เรียนรู้    

 

1. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  6. ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

2. ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 7. ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

3. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  8. ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

4. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  9. ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

5. ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  10. ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง / ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล

• ก�รพัฒน�แนวท�งก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลัก 

 สู่ห้องเรียน และตัวอย่�งแผนก�รสอน

 แนวท�งที่ 1 งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ

 แนวท�งที่ 2 สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด

 แนวท�งที่ 3 บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ

 แนวท�งที่ 4 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน

• ก�รจัดทำ�สื่อต้นแบบ สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้

ก�รทดลองใช้กรอบสมรรถนะและติดต�มผล

• ก�รอบรมปฏิบัติก�รครูและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก

2) สร้างความเข้าใจในการนำาสมรรถนะสู่การจัดการเรียน 

 การสอน 4 แนวทาง

• ก�รทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.1-3

1) ครูออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง

2) ครูจัดทาแผนการสอนนาสมรรถนะสู่ห้องเรียน

3) ครูทดลองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ

• ก�รนิเทศติดต�ม ประเมินผล หนุนเสริม แนะนำ�

1) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยผู้บริหาร

ก�รวิเคร�ะห์/สังเคร�ะห์และถอดบทเรียน

- การศกึษา วเิคราะห/์สงัเคราะห์ ขอ้มลูจาก 

 การนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม  

 โดยคณะผู้วิจัย

- การวเิคราะห์/สงัเคราะห์ ข้อมลูจากการ Focus  

 Group

- การถอดบทเรยีนการดาเนนิงานของโรงเรยีน
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บทที่	2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การดำาเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตอนตน้สำาหรบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ในคร้ังนี ้คณะผู้วิจัยไดศึ้กษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บริบทการศึกษาไทย

 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

 3. หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

 4. สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  4.1 ความหมายของสมรรถนะ

  4.2 ความสำาคัญของสมรรถนะ

  4.3 ประเภทของสมรรถนะ

  4.4 สมรรถนะสำาคัญของประเทศต่าง ๆ

  4.5 หลักสูตรฐานสมรรถนะ

     1) ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    2) ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    4) ลักษณะสำาคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

     5) การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

    6) แนวคิดสำาคัญที่บ่งบอกการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

    7) แนวคิดการจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

    8) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

    9) กลวิธีการจัดการเรียนการสอน (Delivery Strategies)

    10) แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

    11) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

     12) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ

    13) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  5.1 งานวิจัยในประเทศ

  5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ

1.	บริบทการศึกษาไทย

 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความ

สำาคัญกับบริบทการศึกษาของไทย คือ นโยบายและความต้องการระดับชาติ ในที่นี้ประกอบด้วย  

6 ประการคือ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และ  

6) ข้อกำาหนดคุณภาพด้านการศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 

	 1)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุประเด็นต่าง ๆ ไว้ดังนี้

  หมวด 4 หน้�ที่ของปวงชนช�วไทย 

  มาตรา 50 ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ 10 ประการ ได้แก่ (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

รวมท้ังใหค้วามรว่มมอืในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (3) ปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ  

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระทำาการใดที่อาจก่อให้เกิดความ

แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำาคัญ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  

(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ

  หมวด 5 หน้�ที่ของรัฐ 

  มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  มาตรา 54 รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ 

กอ่นวยัเรยีนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมคีณุภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย โดยวรรคสามไดก้ลา่วถงึรฐั 

ต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
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การเรยีนรูต้ลอดชวิีต และจดัใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่งรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคเอกชน 

ในวรรคสี่ กล่าวถึง การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชีย่วชาญไดต้ามความถนดัของตน และมคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ

  หมวด 6 แนวนโยบ�ยแห่งรัฐ 

  มาตรา 57 วรรคสอง กล่าวถึง รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่

สาธารณะสำาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้วย

  มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก 

การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก

ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส  

โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

  มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 

ศิลปวิทยาการแขนงต่าง  ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม

และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ

  มาตรา 71 วรรคสอง รฐัพงึสง่เสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หเ้ปน็พลเมอืงทีด่มีคีณุภาพ

และความสามารถสูงขึ้น

  มาตรา 74 กล่าวถงึรฐัพงึสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามสามารถในการทำางานอย่างเหมาะสม

กับศักยภาพและวัยและให้มีงานทำา

  มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ และในวรรคสาม ระบุว่า 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคำานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน

  มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ และมสีว่นร่วมในการพฒันา

ประเทศด้านต่าง  ๆ การจัดทำาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบ 

การใช้อำานาจรัฐ การต่อต้าน การทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง  

และการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน (สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน14

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

 จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถสรุปเก่ียวกับ

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ว่า คนไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักชาติ  

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

รักษาผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง 

สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิปฏบิตัติามกฎหมาย เคารพและไม่ละเมิดสทิธิและเสรีภาพของบคุคลอืน่  

และเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ นอกจากคนไทยจะมีความรู้และทักษะแล้ว  

ยังควรมีการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง / ตื่นรู้ (Active Citizen) ทั้งนี้ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทำางานอย่างเหมาะสมกับ

ศกัยภาพและวยั พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่งรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคเอกชน

 2)	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580

  อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 บนพื้นฐานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 

ในดา้นตา่ง  ๆ  ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทีบ่ง่ชีถึ้งจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และความเสีย่ง 

รวมถึงภัยคุกคาม ความท้าทายในด้านต่าง ๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ไปในอนาคต ท้ังจากมุมมองด้านสภาพสังคมไทย คุณลักษณะของคนไทย ความก้าวหน้า 

ของการพัฒนา ลักษณะปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน  

รูปแบบทางธุรกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ และสาขาการผลิตและบริการที่โดดเด่น ประกอบด้วย  

(1) คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข (2) สังคมไทย 

ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุมทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  (3) ประเทศไทย 

มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

มีความโดดเด่นในเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพคุณภาพสูง โดยมีลักษณะของสังคมประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็น

และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความหลากหลาย ครอบคลุม และแข็งแกร่ง (4) พื้นที่พัฒนา

พิเศษ ภาคและเมืองมีความ โดดเด่น มีเมืองสีเขียว แข่งขันได้ และน่าอยู่สำาหรับทุกคนกระจาย

ท่ัวท้ังประเทศ (5) สังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) (6) ประเทศไทยมีความเป็น

สากล เป็นหุน้สว่นการพฒันาที่มบีทบาทสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำาคญัในเวทโีลก (7) มคีวามมัน่คง 

ในด้านอาหาร  นำ้า และพลังงาน และเป็นประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับและทุกด้าน  

และ (8) มีภาครัฐที่กระทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการที่จะก้าวเดินไป

ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีประเด็นการพัฒนาสำาคัญที่เป็นคานงัดหรือ  

ตัวพลิกโฉมประเทศประเด็นแรก คือ การพัฒนาคน/ทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และเป็น 

การพฒันาในทกุมติ ิทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิสขุภาพกายและจติใจ และจติวญิญาณอยา่งจรงิจงั 

เพื่อให้คนไทยเป็นคนคุณภาพอย่างแท้จริง 
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 เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของคนไทย พบว่า คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ  

โดยจำานวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยกว่าร้อยละ 27.5 

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู อีกทั้งยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ 

การจดัการศกึษาปฐมวยั สว่นกลุม่เดก็วยัเรยีนมปีญัหาดา้นความสามารถทางเชาวนป์ญัญา (IQ) และ 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่มีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีระดับ IQ เท่ากับ 93.1 ระดับ EQ 

เท่ากับ 45.12 รวมถึงมีคะแนน O-NET ตำ่ากว่าร้อยละ 50 มีคะแนน PISA ปี 2015 ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

OECD ค่อนข้างมาก และตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2015 พบว่า คะแนน PISA ในทั้งสามด้านที่ใช้ในการสอบ 

มแีนวโนม้ลดลง สว่นวยัรุน่มปีญัหาการตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร ปญัหายาเสพตดิ สำาหรบักลุม่วยัแรงงาน

มปีญัหาผลติภาพแรงงานตำา่ โดยจากการจดัลำาดบัของ IMD ในป ี2017 พบวา่ ประเทศไทยมผีลติภาพ 

แรงงานอยู่ลำาดับที่ 57 จาก 63 ประเทศ มีสาเหตุสำาคัญจากทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้อง  

กับความต้องการของตลาดแรงงาน (Mismatching) และแรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือและ

แรงงานกึ่งฝีมือยังมีทักษะตำ่ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ ท้ังทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการคำานวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ และความ

สามารถเฉพาะในวิชาชพี ในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายมุปีญัหาทางสขุภาพและมแีนวโนม้อยูค่นเดยีวมากขึน้

 นอกจากนี้ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า คนไทย

ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำานวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (Expected Years of 

Schooling) เพิ่มจาก 11.2 ปี ในปี 2543 เป็น 13.6 ปี ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามการศึกษาไทย 

ทกุระดบัยงัมปีญัหาเชงิคณุภาพท่ีตอ้งเรง่แกไ้ข เพราะมปีญัหาเรือ่งหลกัสูตรและระบบการเรยีนการสอน 

ทีเ่นน้การทอ่งจำา ไมส่อนกระบวนการคดิ ทำาใหข้าดความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะทีจ่ำาเปน็อืน่ ๆ  ปจัจัย

สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน และครทูีม่คีณุภาพยงักระจายไมท่ั่วถงึ โดยเฉพาะในพืน้ทีห่า่งไกล 

ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้อินเทอร์เน็ต 

ของคนไทยเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 26 ล้านคน แต่เป็นการใช้เพื่อการอ่านหาความรู้ เพียงร้อยละ 31.7  

และอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 81.8 โดยอ่านเฉลี่ยวันละ 37 นาที 

 ในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต  

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซ่ึงเป็นการทำางาน

ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำา เป็นต้น มีความ

สำาคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และการดำารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้ม

ว่าเทคโนโลยีพื้นฐาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร และดิจทิลั จะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันา

เทคโนโลยีใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ โปรแกรมอัจฉริยะที่ สามารถคิดและทำางานแทนมนุษย์ 
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เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Robotics) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and 

Near - Autonomous Vehicles) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2561 - 2580) ได้กล่าวถึงการพัฒนาและแสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนษุยไ์วใ้นยทุธศาสตร์ที ่3 โดยมเีปา้หมายการพฒันาคอื คนไทยเปน็คนด ี คนเกง่ มคีณุภาพ

พรอ้มสำาหรบัวิถชีวิีตในศตวรรษที ่21 และสงัคมไทยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้และสนบัสนนุตอ่การพฒันาคน 

ตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ ยังได้มีการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประการ ได้แก่ 

  1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  

ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำาเนินชีวิต 

  2)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  

ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  

มคีวามรอบรูท้างการเงนิ มคีวามสามารถในการวางแผนชีวติและการวางแผนทางการเงินทีเ่หมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติ

ให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพัฒนาประเทศ 

  3) ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 โดยมุง่เน้น 

ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  

การเปลีย่นบทบาทคร ูการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบรหิารจดัการศกึษา และการพฒันาระบบการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ การสรา้งความตืน่ตวัใหค้นไทยตระหนกัถงึบทบาท ความรบัผดิชอบ และการวางตำาแหนง่

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้  

โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  4) การตระหนกัถึงพหปุญัญาของมนษุยท์ีห่ลากหลาย อาท ิภาษา ตรรกะ และคณติศาสตร ์

ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์  

รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา 

กลุม่ผูม้คีวามสามารถพเิศษของพหปัุญญาแตล่ะประเภท การสร้างสภาพแวดลอ้มและระบบสนบัสนนุ

ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ

ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

  5) การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมีสขุภาวะทีด่ ีครอบคลมุทัง้ดา้น กาย ใจ สตปัิญญา และสงัคม 

มุง่เนน้การเสริมสรา้งการจัดการสุขภาวะในทกุรปูแบบ ทีน่ำาไปสูก่ารมีศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะ

ทีดี่ได้ด้วยตนเอง พรอ้มท้ังสนบัสนนุใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิใหค้นไทยมสีขุภาวะทีด่ ี 

และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  
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  6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ 

นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงสภาพของคุณภาพคนไทยในปัจจุบันที่ยังมีปัญหา

ดา้นทกัษะ รวมทัง้สถานการณแ์ละแนวโนม้ของพฒันาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนอนาคต

ซึ่งก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

	 3)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)

  หลักการพัฒนาประเทศที่สำาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีวิสัยทัศน ์

ทีส่อดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิคอื “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้  

ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มวัีตถปุระสงค์ ดังนี้ ิ(สำานกังานคณะกรรมการ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

   1) เพือ่วางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนทีส่มบูรณ ์มคีณุธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวนิยั คา่นยิม 

ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 

เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) เพือ่ใหค้นไทยมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสังคม ได้รบัความเปน็ธรรมในการเข้าถึง 

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน 

มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

  3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแขง็ แขง่ขนัได ้มเีสถยีรภาพ และมคีวามยัง่ยนื สรา้งความเขม้แขง็ 

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน  

สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้า 

  4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำางาน 

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

  7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง  ๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ

สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ  

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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  ทัง้นี ้ได้มกีารกำาหนดเป้าหมายการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ในดา้นการพฒันาคน  

โดยมุง่เนน้ใหค้นไทยมคุีณลกัษณะเปน็คนไทยทีส่มบรูณ ์มวีนิยั มทีศันคติและพฤตกิรรมตามบรรทดัฐาน 

ทีด่ขีองสงัคม มคีวามเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็/ต่ืนรู ้มีความสามารถในการปรบัตวัไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทันสถานการณ ์ 

มีความรับผิดชอบและทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึง

ทรพัยากร การประกอบอาชพี และบรกิารทางสงัคมทีม่คีณุภาพอยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรม ยทุธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ได้แก่

  ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์ ให้ความสำาคัญกับ 

การวางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบรูณ ์เพือ่ใหค้นไทยมทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐาน 

ทีด่ขีองสงัคม ไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่ง

ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบัน

ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา 

ทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ปรบัเปลีย่นคา่นยิมคนไทยใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม มวีนิยั จติสาธารณะ และพฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความ

สามารถในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้ง

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

  ยุทธศ�สตร์ที่ 8 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

เน้นเร่ืองการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความ

สามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ 

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (สำานักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

	 4)	แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2579	

  จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการทบทวนผลการพัฒนา 

การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2559 พบว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง 

เร่งด่วนอีกหลายด้าน รวมท้ังด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานมีคะแนนตำา่กวา่คา่เฉลีย่มาก และตำา่กวา่หลายประเทศในแถบเอเชีย สว่นประเดน็คณุธรรม

จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของกำาลังแรงงานอายุ 

15 ปีขึ้นไป ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำาให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน 

  แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยึดหลัก

สำาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  

หลกัการจดัการศกึษาเพือ่ความเทา่เทยีมและทัว่ถงึ (Inclusive Education) หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
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พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for  

Education) อกีทัง้ยดึตามเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 

2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยนำายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำาคัญในการจัดทำาแผน 

การศึกษาแห่งชาติ โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้

ตลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ	ดำารงชวีติอยา่งเปน็สขุ	สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	 21”	 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา 

คนไทยใหเ้ปน็พลเมอืงด ีมคุีณลกัษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิและยทุธศาสตรช์าต ิ3) เพือ่พฒันาสงัคมไทย 

ใหเ้ปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กัสามคัค ีและรว่มมอืผนกึกำาลงัมุง่สูก่ารพฒันา

ประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำาประเทศไทยก้าวข้าม 

กับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมลำ้าภายในประเทศลดลง

  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา

แห่งชาติ ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียนและเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

ในเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้

  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics)

  8Cs ไดแ้ก ่ทกัษะดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และทกัษะในการแกป้ญัหา (Critical Thinking  

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะดา้นความเขา้ใจตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน ์(Cross – Cultural Understanding) ทกัษะ

ด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทมี และภาวะผู้นำา (Collaboration, Teamwork and Leadership)  

ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and 

Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความ

มีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

  แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุด 

มุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยมีการกล่าวถึงการผลิตและพัฒนา

คุณภาพคนในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้

  ยุทธศ�สตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ กำาลังคนมีทักษะที่สำาคัญจำาเป็น  

มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น 

  ยุทธศ�สตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 

ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับ

การศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที ่21 และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 เพิม่ขึน้ มรีะบบและกลไกการทดสอบ  

การวดัและประเมนิความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของผูเ้รยีนทกุระดบัการศกึษา และทกุกลุม่เปา้หมาย

ที่มีประสิทธิภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

  ยุทธศ�สตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มเีปา้หมายใหค้นทกุชว่งวยั มจีติสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้ม มคีณุธรรม จรยิธรรม และนำาแนวคดิตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตั ิหลกัสตูร แหลง่เรียนรู ้และสือ่การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การปฏิบัติ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

	 5)	มาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2561

   มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการกำาหนดมาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม กำากับ ดูแล  

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

   มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำาหนดผ่านกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ 

การศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึด 

เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

   การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ 

ผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การอาชีวศึกษา ตลอดถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกำาหนดแนวคิด ปรัชญา 

และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ

ตามความถนัดของผู้เรียน

   หนว่ยงานตน้สงักัดและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งมกีารสนบัสนนุ กำากบั ตดิตาม ประเมนิและ 

พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน 
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สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไก 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสม ตามแต่ละระดับและ

ประเภทการศกึษา และผลลพัธส์ะสมท่ีครอบคลมุระดบัและประเภทการศกึษาทีต่อ่เนือ่งกนั นอกจากนี ้

สถาบนัผลติและพฒันาครใูนฐานะกลไกสำาคญัในการพฒันาครใูหม้คีณุภาพ จะมบีทบาทในการเตรยีม 

ความพร้อมครูก่อนประจำาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำาการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของก�รศึกษ� (Desired Outcomes of Education : DOE)  

หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่คว�มมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำ�รงคว�มเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ 

เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ  

3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นตำ่าดังต่อไปนี้

   (1) ผูเ้รยีนรู ้: เปน็ผูม้คีวามเพยีร ใฝเ่รยีนรู ้และมทีกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติเพ่ือกา้วทนัโลก 

ยุคดิจทิลัและโลกในอนาคตและมสีมรรถนะ (Competency) ทีเ่กดิจากความรู ้ความรอบรูด้้านต่าง  ๆ   

มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ  

บนพืน้ฐานของความพอเพยีง ความมัน่คงในชีวติ และคณุภาพชวีติทีดี่ ตอ่ตนเอง ครอบครวั และสงัคม 

  (2) ผู้ร่วมสร้�งสรรค์นวัตกรรม : เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21  

ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ

พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 

  (3) พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ : เปน็ผูม้คีวามรกัชาต ิรักทอ้งถิน่ รูถ้กูผดิ มจิีตสำานึกความเป็นพลเมอืงไทย 

และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย 

ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ

    โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ

สะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการอาชีวศึกษา จนถึงระดับ

อุดมศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 

	 6)	ข้อกำาหนดคุณภาพด้านการศึกษา

  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กำากับ ติดตาม ประเมิน

และพฒันาคณุภาพของการจัดการศกึษา โดยมุง่เนน้ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้(Accountability)  

มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียน 

การสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจน

ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสม
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แต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา  

ทีต่อ่เนือ่งกนั นอกจากนี ้สถาบนัผลติและพฒันาครูในฐานะกลไกสำาคญัในการพฒันาครใูหม้คีณุภาพ 

จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจำาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำาการ  

ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา

  ความรูแ้ละความรอบรู ้คอื ชดุความรูท้ีจ่ำาเปน็สำาหรบัการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหต้นเอง

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐาน (ภาษา การคำานวณ การใช้เหตุผล) และความรู ้

ตามหลักสูตร 2) การรู้จักตนเอง 3) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม  

ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

การเงิน สารสนเทศ และ 5) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ

  หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน

หลักสูตร เพ่ือให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ด้านคุณภาพผู้บริหารและครูอาจารย์ ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกำากับ ติดตาม  

และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

  จากการศึกษาทบทวนกรอบนโยบายและแผนแม่บทต่าง  ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในอนาคต การที่จะพัฒนาคนให้ได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กรอบแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบทิศทางของ

แผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งนำาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า  

คนไทยจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา มีทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21 ที่สมบูรณ์ รวมทั้งมีสมรรถนะของการเป็นแรงงาน ทักษะสูง (Sophisticated Worker)  

นวัตกร (Innovator) นักคิด (Thinker) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คนไทยทุกคนได้รับการ

ศกึษาและเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ มีความสามารถในการทำางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ

และวัย เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและใส่ใจสังคม ดำารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21 ทัง้นี ้รฐัมหีนา้ทีส่ง่เสรมิ สนบัสนนุ 

การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้พร้อม ทั้งจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมาย
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2.	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ความหมายของหลักสูตร 2) ความสำาคัญ 

ของหลักสูตร 3) ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร และ 4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

รายละเอียดดังนี้

	 1)	ความหมายของหลักสูตร	

  คำาว่า “หลักสูตร” แปลมาจากคำาในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” มีรากศัพท์มาจาก

ภาษาลาตนิว่า “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือเสน้ทางที่ใช้วิ่งแขง่ ต่อมาได้นำาศัพท์นี ้

มาใช้ในทางการศึกษาว่า “Running Sequence or Learning Experience” (Armstrong, 1986) 

หลักสูตรเป็นศัพท์ทางการศึกษาคำาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายและ

แตกต่างกันไป 

  นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทัศนะ ความเชื่อ 

แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลความหมายของหลักสูตรที่สำาคัญได้ดังนี้

  Good (1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการคือ 

  ประการแรก หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา ที่จัดไว้เป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เช่น หลักสูตร

สังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา เป็นต้น ความมุ่งหมายของหลักสูตรในข้อน้ีหมายถึงหลักสูตรเป็นวิชา

  ประการท่ีสอง หลักสูตร คือ เคา้โครงทัว่ไปของเนือ้หาหรอืส่ิงเฉพาะทีจ่ะต้องสอนซึง่โรงเรยีน

จัดให้แก่เดก็ เพ่ือให้มีความรู้จบระดบัชัน้ หรอืใหรั้บประกาศนียบตัร เพือ่ใหเ้ขา้เรยีนตอ่ในทางวชิาชพี

ต่อไป ความหมายในข้อนี้หมายถึง หลักสูตรทั้งฉบับรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน 

  ประการสุดท้าย หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือการจัดประสบการณ์ที่กำาหนดไว้ ซึ่งนักเรียนได้

เล่าเรียนภายใต้การแนะนำาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ความหมายในข้อนี้ หมายถึงหลักสูตร

ทั้งฉบับ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชาส่วนหนึ่ง และประสบการณ์อีกส่วนหนึ่ง

  Beane (1986) สรปุความหมายของหลกัสูตรไวโ้ดยใชเ้กณฑค์วามเปน็รปูธรรมไปสูน่ามธรรม 

และจากการยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางไปสู่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้อธิบายไว้ดังนี้

  1) หลักสูตร คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา 

  2) หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา 

   3) หลักสูตร คือ การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้อย่างมีความหมาย 

  4) หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน

  Taba (1962) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเน้ือหาวิชา การเรียน 

การสอน การวดัผลประเมินผล และอ่ืน ๆ  เพือ่ใหบ้รรลุถงึจดุมุง่หมายอนัใหมท่ี่วางไว ้การเปลีย่นแปลง
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หลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ  

และการเปลีย่นแปลงหลักสูตรนีจ้ะมผีลกระทบทางด้านความคดิและความรูสึ้กนึกคดิของผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง 

ทกุฝา่ย สว่นการปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถงึ การเปลีย่นแปลงหลกัสูตรเพยีงบางสว่นโดย ไมเ่ปลีย่นแปลง

แนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ”

  กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ใน 2 ลักษณะ คือ ความหมาย 

ในวงกว้างและความหมายในวงแคบ ความหมายในวงแคบหมายถึง วิชาหรือเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำาหนดใหเ้รยีนในแตล่ะชัน้เรยีนวา่จะตอ้งเรยีนอะไรบา้ง มากนอ้ยเพยีงใด ความหมาย

ในวงกว้างหมายถงึ ประสบการณ์ทัง้มวลทีโ่รงเรยีนจดัให้นักเรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีนเพือ่ให้นักเรยีน

ไดมี้ความรูทั้กษะ เกดิความคิดและทัศนคติทีด่อีนัจำาเปน็ตอ่การดำารงชวีติ ดงันัน้หลกัสตูรจงึมคีวามหมาย 

รวมถึงเอกสารหลักสตูรกระบวนวธิกีารสอนของคร ูกระบวนการเรยีน ของผูเ้รยีนและการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงเรียน

  รุจิร์ ภู่สาระ (2546) หลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  

ในโรงเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นเพราะความสามารถส่วนตัวของครู สภาพแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

  สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่าวถึง หลักสูตรควรประกอบด้วยหลักสูตรแม่บท ได้แก่ข้อกำาหนด

ของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

การประเมินผล

  จากการให้ความหมายของนักการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง วิชาและเนื้อหาวิชา 

ที่กำาหนดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ 

หรอืผา่นการยกร่างอย่างเป็นระบบประกอบดว้ย รายละเอยีดของหลกัการ จดุหมายโครงสรา้งเนือ้หา 

กิจกรรม แนวทาง หรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล รวมทั้ง 

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจัดให้และคาดหวัง 

ให้เกิดขึ้นอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติ

	 2)	ความสำาคัญของหลักสูตร	

   ในการจัดการศึกษาทุกระดับ บุคคลทุกคนที่เก่ียวกับการศึกษาต่างเล็งเห็นความสำาคัญ

ของหลกัสตูรเพราะหลักสูตรเปน็ตวักำาหนดทศิทางใหเ้หน็วา่การจดัการศกึษาของประเทศทีจ่ดัใหแ้ก่

เยาวชนนั้นเน้นหนักไปทิศทางใด หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่บทในการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริม 

พัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถบำาเพ็ญตน 

ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

   ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543) สรุปความสำาคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร

มีความสำาคัญย่ิงในฐานะที่เป็นเอกสารที่กำาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ซ่ึงผูท่ี้เกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาทกุฝา่ยต้องยดึถอืเปน็แนวปฏบิติั เพือ่พฒันาบคุคลใหมี้ประสิทธภิาพ

ตามที่พึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
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  กาญจนา คุณารักษ์ (2540) หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำาให้ปรัชญาหรือ  

ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ได้รับผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะ

หลกัสตูร มคีวามสำาคญัในการชว่ยพฒันาบคุคลในทกุ  ๆ  ดา้น กล่าวคอื ผูเ้รยีนอยูใ่นวัยทีจ่ะเปน็ผูใ้หญ ่

หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต หลักสูตร 

ยังมีความสำาคัญต่อสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย

   สอดคล้องกับสุมิตร คุณานุกร (2536) กล่าวถึงความสำาคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร 

มีความสำาคัญเพราะเป็นเครื่องช้ีนำาทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มี 

สว่นเก่ียวขอ้งกับการจัดการศกึษานำาไปปฏบิตั ิอกีทัง้ยงัเปน็เกณฑม์าตรฐานทางการศกึษาและควบคมุ

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

  สรปุไดว้า่ หลกัสูตรมคีวามสำาคัญในฐานะเป็นเคร่ืองชีแ้นะแนวทางใหก้บับุคลากรทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดหมายที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักสูตร 

เปรียบเหมือนเข็มทิศที่เป็นตัวกำาหนดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนว่าจะไปในทิศทางใด ในแต่ละ

สถานศึกษามีความแตกต่างกัน สถานที่แห่งใดจึงจะเหมาะสมที่จะทำาให้ผู้เรียนเป็นไปตามแนวทาง 

ที่กำาหนดได้มากที่สุด หรือตรงตามเป้าประสงค์ที่กำาหนดไว้

	 3)	ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร

  Ornstein and Hunkins (1993) ได้แบ่งลักษณะของการออกแบบหลักสูตรเป็น  

3 ประเภท ประกอบด้วย หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และหลักสูตร

ที่เน้นปัญหาเป็นสำาคัญ ดังนี้

  3.1 หลักสูตรที่เน้นเนื้อห�วิช� หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา (Subject – Centered  

Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำาคัญของเนื้อหาวิชา การออกแบบหลักสูตรได้รับอิทธิพลจาก

ปรัชญาการศึกษา คือ สารัตถะนิยม (Essentialism) และนิรันตรนิยม (Perennialism) หลักสูตร 

ที่เน้นเนื้อหาวิชา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

    3.1.1 หลกัสตูรแบบรายวิชา (Subject Design) เป็นหลักสูตรทีเ่ก่าแก ่และเป็นทีน่ยิม

แพร่หลายมากทีส่ดุ มลีกัษณะการจดัโครงสรา้งหลกัสตูรเปน็รายวชิา เชน่ วชิาภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เป็นต้น 

     3.1.2 หลักสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline Design) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้น 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960  

การออกแบบหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรรายวิชา แต่มีความแตกต่างกันที่หลักสูตร 

สาขาวิชา จะมจุีดเนน้ลุ่มลึกไปในศาสตร์ของแตล่ะสาขา เช่น สาขาประวตัศิาสตร ์หลกัสตูรจะกำาหนด

ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ประหนึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยาก็เรียน

เนื้อหาเชิงลึกในศาสตร์ของชีววิทยา การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความคิดรวบยอด โครงสร้างเนื้อหา 

และกระบวนการในศาสตร์ของชีววิทยา เป็นต้น
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    3.1.3 หลักสูตรหมวดวิชา (Broad Fields Design) นักออกแบบหลักสูตรพยายาม

จะแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา โดยนำาวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน มาจัดเข้าไว้ในหมวดวิชา

เดยีวกนั เชน่ ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์หนา้ทีพ่ลเมอืง ศลีธรรม รวมอยูใ่นหมวดสงัคมศกึษา ชวีวทิยา 

ฟิสิกส์ เคมี รวมเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

    3.1.4 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlation Design) เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก

หลักสูตรหมวดวิชา โดยเน้นความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา ท่ีทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และนำา

ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเรียนเป็นรายวิชา ข้อดีของหลักสูตรแบบนี้คือ ผู้สอนมีการวางแผน

การสอนรวมกัน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดได้กว้างมากขึ้น ตัวอย่างของหลักสูตรประเภทนี้ คือ 

การนำาเอาเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยกับวรรณคดีไทยบางตอนมาสานเนื้อหาให้คู่ขนานกันไปในเวลา

เดียวกัน โดยผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้รายวิชาหนึ่งไปสู่วิชาหนึ่งได้

     3.1.5 หลกัสตูรเนน้กระบวนการ (Process Design) เปน็หลกัสตูรทีเ่นน้กระบวนการ 

หรือทักษะกระบวนการ นักออกแบบหลักสูตรมีความเชื่อว่า การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ

จะทำาให้ผู้เรียนสามารถนำากระบวนการนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันของเขาได้ ตัวอย่างของ

หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดของเบเยอร์ได้แบ่งกลยุทธ์การคิดเป็น 3 วิธีคือ การคิดแก้ปัญหา 

(Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการสร้างแนวคิด (Conceptualizing) 

เป็นต้น

  3.2 หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

(Learner – Centered Designs) เป็นหลักสูตรที่มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ คำานึงถึง 

ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยหลีกเล่ียงหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นตัวตั้ง  

การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดได้หลายประเภท ดังนี้

    3.2.1 หลกัสตูรเน้นผูเ้รียนเปน็สำาคญั (Child – Centered Designs) หลกัสตูรไดแ้นวคดิ 

มาจากรสุโซ (Rousseau) ในต้นศตวรรษท่ี 18 กลา่ววา่ เดก็ควรจะไดศ้กึษาถงึธรรมชาตทีิอ่ยูแ่วดลอ้ม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของเขา นกัการศกึษาทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่นี ้เชน่ จอหน์ ดวิอี ้

(John Dewey) เฟเดอริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) และเปสตาลอสซี่ (Pestalozzi) เป็นต้น 

การจัดเนื้อหาของหลักสูตรแบบนี้ จะมีการบูรณาการเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน โดยเน้นไปที ่

ประสบการณ์ หรือปัญหาสังคม ความจำาเป็นของชีวิต ทักษะชีวิต การปรับตัว และประสบการณ์ตรง 

ของผู้เรียน ข้อดีของหลักสูตรนี้ คือ มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้กับเนื้อหา สิ่งที่เรียน  

มีความสัมพันธ์กับปัญหาชีวิต และความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  

และใช้กระบวนการแกป้ญัหาของตนเอง ส่วนขอ้จำากดั คอื การจดัหลกัสูตรทียึ่ดความสนใจของผูเ้รยีน

เปน็ตวัตัง้ จะไม่สามารถรับประกนัไดว่้า ความตอ้งการของผูเ้รยีนจะเปน็ไปตามทีส่งัคมตอ้งการหรอืไม ่ 

และเป็นความยุ่งยากของสถานศึกษาที่จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนทุกคน

    3.2.2 หลกัสตูรเนน้ประสบการณ ์(Experience – Centered Designs) เปน็หลกัสตูร

ทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัหลกัสูตรเนน้กระบวนการ พฒันามาจากแนวคดิของ จอหน์ ดวิอี ้ทีเ่นน้การเรยีนรู้ 

ด้วยการปฏิบัติของผู้เรียน กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดขึ้นตามความสนใจ และความ
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ต้องการของผู้เรียน จึงจะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำาไปสู ่

การเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืน ๆ ข้อดีของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 

     3.2.3  หลักสูตรแบบจิตนิยม (Romantic / Radical Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้น

ความเปน็ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน ใหค้วามสำาคญัของบคุคลแตล่ะคนวา่ทกุคนมอีสิระในการเลอืก สามารถ

กำาหนดชีวิตของตนเองได้ เน้นความมีเสรีภาพอันสมบูรณ์และความเป็นเอกัตบุคคลของแต่ละคน 

หลักสูตรควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว ตัดสินใจกระทำาสิ่งต่าง ๆ ได้ กล้ายอมรับในสิ่งที่ตนทำา 

ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนให้รู้จักปัญหา และได้

ฝึกฝนให้ทำาในสิ่งที่ต้องออกไปเผชิญในชีวิตจริง นักการศึกษาที่มีแนวคิดลักษณะนี้ ได้แก่ เอ.เอส.นีล 

(A.S.Neil) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และเปาโล แฟร์ (Paulo Freire) เป็นต้น 

    3.2.4  หลกัสตูรมนษุยนยิม (Humanistic Designs) การออกแบบหลกัสตูรประเภทนี ้ 

ได้รับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) หลักสูตรเน้นด้านจิตใจ 

ความเป็นเอกัตบุคคล การพัฒนามโนทัศน์ของตนเอง การรู้จักตนเอง การควบคุมการเรียนรู้และ

พฤติกรรมด้วยตนเอง การรู้จักเห็นใจผู้อื่น นับถือตนเองและผู้อื่น เน้นการพัฒนาจิตพิสัยควบคู่ไปกับ

พุทธิพิสัย หลักสูตรจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการเลือก ยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม  

นักการศึกษาที่มีแนวคิดเช่นน้ี ได้แก่ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และคาร์ล  

โรเจอร์ส (Carl Rogers) ข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นคร ู

ที่มีทักษะ มีความสามารถที่จะทำางานกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  3.3 หลักสูตรท่ีเน้นปัญห�สังคมเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นปัญหาสังคม  

เปน็สำาคญั (Problem – Centered Designs) เปน็การออกแบบหลกัสตูรทีย่ดึเอาภาระหนา้ที ่หรอืชวีติ 

ภายในสังคม สถานการณ์ในสังคมเป็นหลัก เป็นหลักสูตรท่ีเน้นสภาพของสังคม หรือปัญหา 

ของสงัคมเปน็ตวัตัง้ในการจดัทำาหลกัสตูร โดยต้องมกีารวเิคราะห์สภาพและความตอ้งการของชมุชน

ทอ้งถิน่ หลกัสตูรแบบนีม้คีวามแตกตา่งจากหลกัสตูรทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั คอื การกำาหนดเนือ้หาของ

หลกัสตูรตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมการไวล้ว่งหนา้กอ่นนกัเรียนเขา้มาเรยีน แตก็่สามารถปรบัเปลีย่นได้

ตามสภาพความต้องการของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรจัดได้หลายประเภท ดังนี้ 

    3.3.1 หลักสูตรเน้นสถานการณ์ของชีวิต (Life – Situations Designs) เป็นหลักสูตร

ที่เน้นภาระหน้าที่ ชีวิตในสังคม และสถานการณ์ของชีวิตในสังคมเป็นหลัก หลักสูตรที่ศึกษาจะมุ่งให้

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยให้สัมพันธ์กับชีวิตจริง ปัญหาที่ผู้เรียนพบที่โรงเรียน จะมีความ

คลา้ยคลงึกบัปญัหาทีพ่บนอกโรงเรยีน เชน่ หลกัสตูรของรฐัเวอรจ์เีนยี ได้กำาหนดขอบข่ายของหลกัสตูร 

มีรายละเอียดประกอบด้วย ก�รป้องกันชีวิตและสุขภ�พ	 ชีวิตที่ดี	 ก�รสร้�งครอบครัว	 ก�รส่งเสริม

กิจกรรมท�งศ�สน�	 คว�มพึงพอใจในคว�มสวยคว�มง�ม	 สวัสดิศึกษ�	 ก�รร่วมมือในกิจกรรมเพื่อ

สังคม	ก�รพักผ่อนหย่อนใจ	ก�รปรับสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ (Ornstein and Hunkins, 1993)
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      ข้อดีของหลักสูตรประเภทนี้ คือ การเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา  

มีการบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน มีผู้วิจารณ์หลักสูตรนี้ว่าผู้เรียนอาจ 

ขาดความสมบรูณใ์นดา้นเนือ้หาสาระ แตผู่ส้นับสนุนหลักสูตรน้ีโตแ้ยง้วา่เน้ือหาไดถ้กูนำาเสนอไปแล้ว 

ในรปูแบบของปญัหา จดุออ่นของหลกัสตูรนี ้คอื ความยากลำาบากในการจดัขอบขา่ยเนือ้หาและลำาดบั  

การเรียนรู้ การตัดสินใจว่าปัญหาท่ีประสบอยู่ในปัจจุบัน จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาในอนาคต 

หรือไม่

     3.3.2 หลักสูตรแกน (Core Designs) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลักสูตรเน้นภาระหน้าที่

ในสังคม (Social Function) เป็นการออกแบบหลักสูตรท่ีแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา 

ใช้หลักการจัดหลักสูตร 2 แนวทาง คือ ใช้เน้ือหาเป็นแกน (Subject Matter Core Design)  

โดยรวบรวมเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกน  

เอาวิชาอื่นมาสัมพันธ์ หรือใช้ขอบเขตของการดำารงชีวิตเป็นแกน (Area of Living Core Design) 

โดยดึงเอาความตอ้งการ และปญัหาสงัคมทีเ่กีย่วกบัการดำารงชวิีตของผูเ้รยีนมาเปน็แกนของหลกัสตูร

โดยเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา

    3.3.3  หลกัสตูรเนน้ปญัหาและปฏิรปูสังคม (Social Problems and Reconstructionist  

Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้นปัญหาของสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบัน ตลอดจน 

การวางแผนเพือ่อนาคต หลกัสตูรจะตอ้งสะท้อนการพฒันาสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

การปกครอง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ภาวะวิกฤติของชุมชน 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของหลักสูตรเป็นการแบ่งตาม

แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภท ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปได้

ดังนี้

  1. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรดั้งเดิม โดยเน้น

เนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ โดยจะมีลักษณะดังนี้

    1.1 เน้ือหาสาระแต่ละรายวิชาจะแยกจากกัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา สอนแยกออกจากกันเป็นรายวิชา

    1.2  แตล่ะวชิาจะมลีำาดบัเนือ้หาสาระ มขีอบเขตความรูท้ีเ่รยีงลำาดบัตามความยากงา่ย 

และไม่เกี่ยวโยงถึงวิชาอื่นๆ

    1.3  วิชาแต่ละวิชาไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้น้ันกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

    1.4  การเลือกเนื้อหาสาระ และการจัดเน้ือหาสาระ โดยยึดคุณค่าที่มีอยู่ในตัว 

ของเรื่องที่สอนนั้น โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถนำาไปใช้เมื่อต้องการ

  2.  หลกัสตูรสหพนัธ ์(Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรทีเ่อาเนือ้หาของวิชาอืน่ทีมี่

ความสมัพนัธ์กนัมารวมเขา้ด้วยกัน ทำาใหเ้ห็นความสัมพนัธข์อง 2 วชิา โดยไมท่ำาลายขอบเขตวชิาเดิม 
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นั่นคือ ไม่ได้มีการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน เช่น การจัดเนื้อหาเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช โดยแสดงให้

เห็นแต่ละวิชาจะเสริมกันได้อย่างไร

  3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นรายวิชา

โดยสร้างจากเนื้อหาวิชาที่เคยแยกสอนนำามารวมให้เป็นวิชาเดียวกัน แต่ยังคงเนื้อหาพื้นฐานของ

แต่ละวิชาไว้ หลักสูตรแบบนี้แตกต่างจากหลักสูตรสหสัมพันธ์ที่มีบูรณาการระหว่างวิชามากกว่า คือ  

การสอนวิชาเหมือนสอนวิชาเดียว เช่น การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น

  4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะ

หลายหลกัสตูร ไดแ้ก ่หลกัสตูรสหสมัพนัธแ์ละหลกัสตูรแบบผสมผสาน โดยการนำาเนือ้หาวชิาหลาย  ๆ   

วิชาจัดเป็นวิชาทั่วไปที่กว้างขวางขึ้น โดยเน้นถึงการรักษาคุณค่าของความรู้ที่มีเหตุผล มีระบบ เช่น 

มนุษย์กับเทคโนโลยีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

  5. หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนของ

วชิาอ่ืน ๆ  โดยเนน้เนือ้หาด้านสังคมและหนา้ทีพ่ลเมอืงเพือ่การแกป้ญัหา เชน่ ประชากรและมลภาวะ  

การดำารงชีวิตในเมืองและชนบท

  6. หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เป็นหลักสูตร 

ทีมุ่ง่ใหเ้กดิทักษะกระบวนการ เชน่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการในการแกปั้ญหา 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะกระบวนการดังนี้

      6.1 มีความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ได้

      6.2 ใช้กระบวนการให้เป็นสื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย

      6.3 ให้รู้ธรรมชาติของกระบวนการ

  7. หลกัสตูรทีเ่นน้ฐานสมรรถนะ (Competency or Performance based Curriculum) 

เป็นหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความ

สามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน หลักสูตรแบบนี้ต้องกำาหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการ

ไว้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรม 

การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียน 

ก่อนที่จะผ่านไปเรียนจุดประสงค์ถัดไป เช่น การฝึกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพ์ดีด

  8. หลกัสตูรทีเ่นน้กจิกรรมและปญัหาสงัคม (Social Activities and Problem Curriculum)  

หลักสูตรนี้จะแตกต่างตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีแนวคิดว่าหลักสูตรควรตรงกับ 

การดำารงชีวิตในสังคมจริง ดังนั้น ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าที่ทางสังคม หรือหาก

มีแนวความคิดว่าหลักสูตรควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในสังคมชุมชน เช่น การป้องกันมลภาวะ  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

  9. หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual Needs 

and Interest Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เช่น  

การเนน้ทีผู่เ้รยีน การเนน้ทีป่ระสบการณ์ โดยหลกัสตูรทีส่ร้างขึน้ตามความรูแ้ละความสนใจของผูเ้รยีน  
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มคีวามยดืหยุน่สงูและผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดเ้ปน็รายบคุคล เชน่ หลกัสตูรของโรงเรยีน Summer Hill  

ทีอ่งักฤษ ซึง่ นลิ (Niel, 1960) สร้างขึน้ โดยทำาโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน เปน็ตน้

การพฒันาหลกัสตูรมหีลายรปูแบบ เช่น การออกแบบหลกัสตูรทีเ่นน้เนือ้หาวชิา หลกัสตูรทีเ่นน้ผูเ้รยีน

เปน็สำาคญั หลกัสตูรทีเ่นน้ปญัหาสงัคมเปน็สำาคัญ หลกัสตูรผสมผสาน และหลกัสตูรท่ีเนน้สมรรถฐาน 

เป็นต้น ในการออกแบบหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบคำาถามให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของ 

การเรียนการสอนคืออะไร จะคัดเลือกเนื้อหาอะไรบ้างสำาหรับผู้เรียน และจะจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูอ้ยา่งไรบา้ง ดงันัน้ สิง่ทีส่ำาคญัทีสุ่ดในการออกแบบหลักสูตรท่ีควรพิจารณา คือ การคัดเลือก 

เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

	 4)	กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้ รวมถึงการประเมินผล

หลักสูตรให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์

จริงหรือไม่ เพื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

  บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวถึงหลักของการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไป ไว้ดังนี้

  1. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ

  2. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ  

ความจำาเป็นต่าง  ๆ ของสังคม

  3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

  4. พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัของการเรยีนรูใ้นการเลอืกและจัดประสบการณ ์การเรยีน 

จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย ลำาดับก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการ

ของประสบการณ์ต่าง ๆ

  5. พัฒนาทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กันตามลำาดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้  

และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล

  6. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ

  7. พัฒนาอย่างเป็นระบบ

  8. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

  9. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา

  10. ดำาเนินการในรูปคณะกรรมการ

  11. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

   สวัสด์ิ จงกล (2547) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือการเก่ียวข้องกับ 

การวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น 
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   สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้าง 

และทดสอบคุณภาพของหลกัสตูรที่นำาวธิีการเชงิระบบมาประยกุต์ใช ้โดยเฉพาะการนำากระบวนการ

วิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

  สจีวรรณ ทรรพวสุ (2548) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทำาให้หลักสูตร 

ดีขึ้นโดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการหรือ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของแต่ละแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ  

และเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ีกำาหนด 

ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา

  สงัด อุทรานันท์ (2552) นำาเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน สำาคัญ ดังนี้ 

  1. การกำาหนดขอ้มลูพืน้ฐานเป็นกระบวนการทีมี่ความสำาคญัและเปน็ข้ันตอนแรกของการ

พฒันาหลกัสตูร เพือ่ใหท้ราบถงึสภาพปัญหาความต้องการของสงัคมและผูเ้รยีนซึง่จะชว่ยใหส้ามารถ

จัดหลักสูตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 

  2. การกำาหนดจดุมุง่หมายของหลักสูตร จดัเป็นขัน้ตอนทีส่ำาคัญย่ิงอีกขัน้หนึง่ เป็นขัน้ตอน

ทีม่าหลงัจากไดว้เิคราะหแ์ละไดท้ราบสภาพปัญหา ตลอดจนความตอ้งการต่าง ๆ  การกำาหนดจุดมุง่หมาย 

ของหลักสูตรนั้นเป็นการมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เดิม หรือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการขึ้นมาใหม่ก็ได้ 

  3. การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอนที่จะนำามาจัดไว้ 

ในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและจำาเป็นต้องสอดคล้อง 

กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กำาหนดไว้ 

  4. การกำาหนดมาตรการวัดและประเมนิผล ข้ันนีมุ้ง่ท่ีจะหาเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ใช้ในการวดั 

และประเมินผลว่า จะวัดและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 

  5. การทดลองใช้หลักสูตร ข้ันตอนนี้จะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ  

ของหลักสูตรหลังจากได้มีการร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ได้

ดียิ่งขึ้น 

  6. การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร หลงัจากไดม้กีารยกรา่งหลกัสตูร หรอืไดท้ำา การทดลอง 

ใช้หลักสูตรแล้ว ก็ควรมีการประเมินผลจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนบ้างท่ีควรจะได้รับ 

การปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรับปรุงให้เป็นที่เหมาะสม 

ก่อนนำาออกไปใช้จริงต่อไป 

  7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนนำาไปใช้ หลังจากได้มีการตรวจสอบและประเมินผล

เบื้องต้นแล้วหากพบว่า หลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสม 

ก่อนท่ีจะนำาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ 
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  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้สรุปแนวคิดและขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

  1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำาหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและ 

การออกแบบหลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน 

โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสมำ่าเสมอ 

  2. ยกร่างเนื้อหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา 

โดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 

วางแผนการสอน ทำาบันทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ 

รายบุคคล 

  3. นำาหลักสูตรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานำาร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้

หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำาหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทำาการแก้ไข ปรับปรุง 

โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา

  4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่  

เพ่ือจะได้ใช้หลักสูตรใหมใ่หถู้กตอ้งเหมาะสม ตามจุดมุง่หมายของหลักสตูร รวมท้ังการประชาสมัพนัธ์

หลักสูตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

  5. นำาหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประกาศใช้หลักสูตร สนับสนุนให้ 

ผู้บรหิารและผูส้อนนำาหลักสตูรไปปฏบัิตใิหเ้กิดประโยชนใ์นสถานศกึษาตอ่ไป กจิกรรมการใชห้ลกัสตูร

ใหม่มี 4 ประการคือ 

    5.1 การแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน คอื จดัทำาวสัดหุลกัสตูร ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสตูร 

สื่อและอุปกรณ์การสอนที่จำาเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 

    5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่าง  ๆ 

เริ่มตั้งแต่อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ

การ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 

    5.3 การสอนเปน็หนา้ทีข่องผูส้อนประจำาการทัว่ไปทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการจดัการเรยีน

การสอนให้ประสบความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

    5.4 การประเมินผล เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วดำาเนินการ

แก้ไข ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และ 

การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผล

การนำาหลักสูตรไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร ในการประเมินผล

หลักสูตรนั้นจะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน

ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิต และ 

การประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
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  Tyler (1950) ได้ให้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบที่มี 

นักการศึกษาหลายท่านนำาไปประยุกต์ปรับปรุง โดยแนวคิดของไทเลอร์จะมุ่งให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ 

จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ ประสิทธิภาพของประสบการณ์ และการประเมินผลตาม 

จุดมุ่งหมายการศึกษาที่กำาหนดไว้ ไทเลอร์ได้วางแบบโครงสร้างของหลักสูตร โดยให้หลักการ และ

เหตุผลในการสร้างหลักสูตรไว้ 4 ประการ ที่ผู้สร้างหลักสูตรควรจะตอบคำาถามที่เป็นพื้นฐาน  

4 ประการ ดังนี้ 

  1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรแสวงหา 

  2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 

  3. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจัดข้ึนเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

  4. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรที่จะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพ 

โดยแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามลำาดับ

ขั้น ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 การกำาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เริ่มต้นด้วยการกำาหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว 

(Tentative) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งกำาเนิด (Sources) ที่จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 3 แหล่ง

ด้วยกัน คือ 

    1. ศึกษาจากสังคม 

    2. ศึกษาจากตัวผู้เรียน 

    3. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 

    ข้อมูลที่ได้จากทั้งหมดน้ีจะเป็นเครื่องช่วยในการต้ังจุดมุ่งหมายอย่างคร่าว ๆ  

จดุมุ่งหมายทีไ่ดใ้นขัน้นีบ้างครัง้มมีากเกนิกวา่ทีจ่ะจดัเขา้ไวใ้นหลกัสตูรได้ทัง้หมด จงึควรใหม้กีารเลอืก

จดุมุง่หมายข้อท่ีสำาคญัและสอดคลอ้งกนัใหเ้หลอืนอ้ยลง เพือ่นำาไปเปน็หลกัในการปฏบิตัขิัน้ตอ่ ๆ  ไป  

ไทเลอรไ์ดเ้สนอวา่การเลอืกจดุมุ่งหมายควรผา่นการกลัน่กรองเพือ่คดัข้อทีไ่มส่ำาคญัและไมส่อดคลอ้งออก 

มีการพิจารณา 2 ขั้นตอนคือ 

    1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 

    2. พิจารณาหลักปรัชญา 

    จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วนี้เรียกว่า จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริง (Precise 

Objectives) 

  ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning Experience) ในการวางโครงสร้าง

ของหลักสูตร ไทเลอร์ได้ตั้งคำาถามข้อที่ 2 ไว้ว่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้

บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ จุดมุ่งหมายที่ระบุทั้งพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เป็นจุดหมายปลาย

ทางที่ต้องการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการ

ที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายที่กำาหนดไว้ 
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  ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแนวคิด  

ในการจดัสรา้งหลกัสตูรของไทเลอร ์เปน็ขัน้สดุทา้ยทีจ่ะทาใหผู้ว้างแผนจดัทำาหลกัสตูรรูว้า่ประสบการณ์

การเรียนที่จะจัดขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้เพียงใด

   Taba (1962) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า “Grass roots approach” 

หรอืวธิกีารจากเบือ้งลา่งสูเ่บือ้งบน ซึง่ทาบาเชือ่วา่ผูท้ีม่หีนา้ทีส่อนในหลกัสตูรควรไดม้สีว่นรว่มในการ 

พัฒนาหลักสูตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบานี้มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับ ไทเลอร์ แต่ต่างกัน 

ตรงวิธีการที่ไทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ “Top-down” คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มา

จากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครูปฏิบัติ และผู้บริหารสั่งการมายังครูผู้สอนอีกทีหนึ่ง สำาหรับ

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 การสำารวจความต้องการ (Diagnosis of Needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตร 

เริ่มกระบวนการ ด้วยการสำารวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ 

  ข้ันท่ี 2  การกำาหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุ 

ความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูกำาหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล 

  ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of Contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่สร้างขึ้น 

เป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งควรเลือกเนื้อหาที่มี 

ความเที่ยงตรงและสำาคัญด้วย 

  ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหา (Organization of Contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้วต้องจัด

เนื้อหาโดยเรียงลำาดับขั้นตอนให้ถูกต้อง คำานึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

ความสนใจของผู้เรียนด้วย 

  ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of Learning Experiences) เมื่อ

ได้เนื้อหาแล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 

  ขั้นที่ 6 การจดัประสบการณก์ารเรียน (Organization of Learning Experiences) กิจกรรม

การเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงลำาดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย 

  ขั้นที่ 7 การประเมนิผลและวธิกีารประเมนิผล (Evaluation and means of Evaluation) 

ผู้ที่วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสำาเร็จและทั้งครูและนักเรียนควรร่วมกัน

กำาหนดวิธีการประเมินผล

  Saylor, Alexander and Lewis (1981) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  

ซึง่เขามีแนวคดิวา่หลกัสตูรเปน็แผนการในการจดัโอกาสการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ดงันัน้ หลกัสตูรจงึตอ้งม ี

การกำาหนดไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

  1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) การพัฒนา

หลักสูตรควรกำาหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นส่ิงแรก เป้าหมายแต่ละประเด็น 
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จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง  ๆ ของหลักสูตร ซึ่งเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสได้เสนอไว้ว่า 

มี 4 ขอบเขตที่สำาคัญ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม  

(Social Competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continued Learning Skills) และ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Specialization) นอกจากนียั้งมขีอบเขตอืน่ ๆ  อกี ซึง่นักพฒันาหลกัสูตร

อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะทางสังคม เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ

ขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสูตรจะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ 

ปรัชญาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น 

  2.  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เมื่อกำาหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรแล้ว นักพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและ

จดัเนือ้หาสาระ การเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระทีไ่ดเ้ลอืก 

  3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูป

แบบหลักสูตรแล้วขั้นตอนต่อไป คือการนำาหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดทำา 

แผนการสอนตามรูปแบบต่าง ๆ  ครูผู้สอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้ 

  4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอน

สุดท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบ

ความสำาเร็จของหลักสูตร ซึ่งเป็นทั้งการประเมินระหว่างดำาเนินการ (Formative Evaluation)  

และการประเมินผลรวม (Summary Evaluation) ทั้งนี้ เพื่อนำาผลการประเมิน ไปปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรต่อไป 

  จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรได้เสนอในรูปแบบต่างๆ

ท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยข้ันตอนที่สำาคัญ ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การกำาหนดจุดมุ่งหมาย การกำาหนดเนื้อหาของหลักสูตร การกำาหนด 

การจัดประสบการณ์ การนำาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

3.	หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

 หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย ในส่วนนี้ประกอบด้วย 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กับสมรรถนะ และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละอียดเป็นดังนี้

	 1)	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมี 
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การปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจน 

และเหมาะสมย่ิงขึ้นบนฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 

อย่างต่อเน่ือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร 

อิงมาตรฐาน มีหลักการและแนวคิดสำาคัญคือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน (Standards - Based Curriculum) โดยสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ชาติ สำาหรับให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนด

  สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มตาม

ศกัยภาพ ไดจ้ดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาทีค่รอบคลมุสว่นทีเ่ปน็หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

ตามทีก่ระทรวงประกาศใช ้และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษากำาหนด ตลอดจน

ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของ 

ผู้เรียน และทุกองค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้

  การจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่าย 

ทีเ่กีย่วขอ้งต้องร่วมรับผิดชอบและร่วมกนัทำางานอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่งในการวางแผนดำาเนนิงาน 

การสง่เสรมิ สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่พฒันานกัเรยีนไปสูค่ณุภาพตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

 1.1 หลักก�ร

  หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มีหลักการที่สำาคัญ ดังนี้

   1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

  2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 

อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

  3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

  4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ 

จัดการเรียนรู้

  5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

  6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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  1.2 เป้�หม�ย/จุดหม�ย

     หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  

จึงกำาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

    1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    2) มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ

มีทักษะชีวิต 

    3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำาลังกาย

    4) มคีวามรกัชาต ิมจิีตสำานกึในความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีีวติและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    5) มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข 

   1.3  สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน

    หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้

    1) คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร เปน็ความสามารถในการรับและสง่สาร มวีัฒนธรรม 

ในการใชภ้าษาถา่ยทอดความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่น 

ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง 

การเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร

ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึง 

ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

    2) คว�มส�ม�รถในก�รคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้าง 

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

    3) คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค

ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 

เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์

ความรู้มาใชใ้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคำานงึถงึผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
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  4) คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำากระบวนการต่าง ๆ  

ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทำางาน และ

การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ 

ความขัดแย้งต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ

แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

  5) คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี

ดา้นตา่ง  ๆ  และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพัฒนาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรยีนรู ้ 

การสื่อสาร การทำางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี 

ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์

สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการทำางาน 7) รักความเป็นไทย  

8) มีจิตสาธารณะ

 1.5 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ 

พหปุญัญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกำาหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ 

ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาคัญของ 

การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรยีนรูร้ะบสุิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ปฏิบตัไิด ้มคีณุธรรมจรยิธรรม และ

คา่นยิมทีพ่งึประสงคเ์มือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเปน็กลไกสำาคัญ 

ในการขบัเคลือ่นพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะสะทอ้นให้ทราบวา่ตอ้งการ

อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน

คณุภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมนิคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพภายนอก ซึง่รวมถงึ 

การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน

คณุภาพดังกลา่วเปน็สิง่สำาคญัทีช่ว่ยสะทอ้นภาพการจัดการศกึษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ

ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำาหนดเพียงใด

		 2)	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	2551	เกีย่วกบัสมรรถนะ

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน  

(Standards-Based Curriculum) ซ่ึงเป็นผลผลิตของการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ที่สืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
รวมทัง้สถานศกึษามบีทบาทและมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับบรบิทของตนมากขึน้  
(สำานักนายกรัฐมนตรี, 2542) จากข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และแนวทางพัฒนาเยาวชนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดม้กีารพฒันาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีม่คีวามเหมาะสม ชดัเจน 
ยิ่งขึ้น ทั้งด้านเป้าหมายของหลักสูตร และกระบวนการนำาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จะเห็นได้ว่ามีการกำาหนดโครงสร้างหัวข้อไว้ทั้งหมด 24 หัวข้อ สามารถจัดกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ 
ได้ 3 ด้าน ดังนี้
  1) ด้านความเป็นมาและเป้าหมายของหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ ความนำา วิสัยทัศน์  
หลักการ และจุดหมาย 
  2) ด้านคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วยหัวข้อ สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรู ้สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3) ด้านการนำาหลักสูตรไปใช้และการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ  
ระดบัการศกึษา การจดัเวลาเรยีน โครงสรา้งเวลาเรยีน การจดัการศึกษาสำาหรบักลุม่เปา้หมายเฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
การเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
  เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับด้านสมรรถนะของผู้เรียนจากการศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าหลักสูตรมีการกำาหนดหัวข้อสมรรถนะ
สำาคัญของผู้เรียนไว้ชัดเจน โดยมีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการ ได้แก่  
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเมื่อศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม จะเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ส่วนตัวชี้วัดแต่ละตัว ประกอบไปด้วยความรู้
ที่เป็นเนื้อหาของแต่ละสาระการเรียนรู้และทักษะย่อย  ๆ เช่น

  กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ส�ระที่ 4 หลักก�รใช้ภ�ษ� 
  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัดชั้นปี ป.1  
  1. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

  2. เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา

  3. เรียบเรียงคำาเป็นประโยคง่าย ๆ 
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จากตวัอยา่งของมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวช้ีวดัของกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ข้างตน้ จะเหน็ไดว้า่ 

มาตรฐานการเรียนรู้มุ่งให้เด็กเกิดความเข้าใจ ยังไม่เห็นภาพเชื่อมโยงถึงสมรรถนะสำาคัญของ 

ผู้เรียน แม้ตัวบ่งชี้จะสะท้อนให้เห็นทั้งเนื้อหาสาระและทักษะของผู้เรียนก็ตาม 

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อความในหัวข้อคุณภาพผู้เรียน พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นหลัก เช่น

  คุณภ�พผู้เรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำานวนเกี่ยวกับจำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน

และศูนย์ และการดำาเนินการของจำานวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ 

การหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุผลของคำาตอบที่ได้

    มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความยาว ระยะทาง  นำ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา

และเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำาความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

    มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี  

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้งจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม

    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้

    รวบรวมขอ้มลูและจำาแนกข้อมลูเกีย่วกับตนเองและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเหน็ในชวิีต

ประจำาวันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้

    ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  

การสือ่ความหมาย และการนำาเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เชือ่มโยงความรูต้า่ง ๆ  ในคณติศาสตรแ์ละเชือ่มโยง 

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

  จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ได้ว่า  

ถึงแม้หลักสูตรมีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนไว้ชัดเจนแต่ยังขาดถึงความเชื่อมโยง 

ที่ชัดเจนระหว่างสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังไม่เห็นสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนที่ชัดเจนในหัวข้อคุณภาพผู้เรียนของ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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	 2)	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  มูลนิธิการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า 

ในด้านเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น แม้จะมีการระบุถึง

สมรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่สอดคลอ้งกบั 

แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีเนื้อหาที่ระบุให้เห็นความสำาคัญของทักษะปรากฏอยู่บ้าง 

เชน่ “มคีวามรูอ้นัเปน็สากลและมคีวามสามารถในการสือ่สาร	การคดิ	การแก้ปญัหา	การใชเ้ทคโนโลย	ี

และมีทักษะชีวิต” ในหัวข้อ “จุดหมาย” แต่โดยรวมแล้วทักษะและความรู้ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยังไม่ได้รับความสำาคัญในฐานะ “เป้าหมายหลัก” อย่างชัดเจนรวมถึงยังไม่ถูก ร้อยโยงเข้ากับเนื้อหา

ส่วนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด ความกำากวมและไม่ชัดเจนนี้อาจทำาให้โรงเรียนและครูผู้สอน

ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบการเรียนการสอนในระดบัปฏิบัตเิกดิความสบัสนและไมแ่นใ่จถงึระดบัความสำาคญั

ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณค่าและคุณลักษณะซึ่งดูจะได้รับ

ความสำาคัญมากกว่าในส่วนของเป้าหมาย โดยที่คุณค่าเหล่านั้นมีลักษณะที่กว้างเกินไปและบางส่วน

ก็ขัดแย้งกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

  ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแง่

ของหลักการน้ัน มีความสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่แนวคิดดังกล่าว  

ไม่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนท่ีมีการตีกรอบชัดเจน และมีการออกแบบตัวชี้วัด 

ที่ค่อนข้างอิงเนื้อหาในระดับชั้นปีทำาให้อาจจำากัดอิสรภาพในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง

ของหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรระบุให้ออกแบบส่ือการเรียนรู้อิงตัวช้ีวัด 

ซ่ึงอิงเน้ือหาเป็นหลัก รวมทั้งการวัดผลแม้ว่ามีการส่งเสริมให้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายแต่ก็

กำาหนดให้วัดผลอิงตัวชี้วัดเช่นกัน จากการวิเคราะห์พบว่า แม้ในเชิงหลักการของการจัดการเรียนรู้

และการวัดผลในหลักสูตรจะมีหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ตัวชี้วัด

ทีอ่อกแบบโดยองิเนือ้หาคอ่นขา้งมากและโครงสรา้งเวลาเรยีนทีก่ำาหนดกรอบชดัเจนไมส่อดคลอ้งกบั

หลักการในการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

  ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัญหาสำาคัญอยู่ท่ี 

การออกแบบตัวชี้วัดที่มีรายละเอียดเชิงเน้ือหามากเกินไปทุกชั้นปี ทำาให้หลักสูตรแกนกลางท่ีเป็น 

“หลักสูตรอิงมาตรฐาน” กลายเป็น “หลักสูตรอิงเนื้อหา” มากกว่า และแม้มาตรฐานการเรียนรู้ 

ในบางกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เชน่ คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์จะออกแบบมาโดยเนน้ทกัษะและกระบวนการคดิ  

แต่ตัวชี้วัดไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหลายส่วนที่ยังยึดเนื้อหาเป็นหลัก ตัวช้ีวัดที่ค่อนข้าง 

อิงเนือ้หา สง่ผลใหเ้กดิขอ้จำากดัในการออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษา รวมทัง้จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

ได้ยาก และเนื่องจากมีข้อจำากัดด้านเวลาทำาให้ใช้เทคนิคการสอนที่ดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อย 
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  มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และศกึษาแนวทาง 

การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตร การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัย

แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

แกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

  ผลการวิจัย พบว่า ด้านการใช้หลักสูตรนั้น หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย  

ที่ชัดเจนเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา แต่มีรายละเอียดมาก มีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของ

ผู้เรียนไว้ครอบคลุมแต่เป็นภาพกว้างซึ่งปฏิบัติได้ยาก การวัดประเมินผลควรมีตัวชี้วัดและแนวทาง 

การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 - 3 ควรปรับให้น้อยลง และเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และเน้นการบูรณาการ 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีวั้ดชดัเจน แตม่จีำานวนมากและมีความซำา้ซอ้นระหวา่งกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 

บางมาตรฐานไม่เหมาะกับระดับผู้เรียนควรมีการทบทวนโดยการบูรณาการและตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ควรปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี

  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษา แต่ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนหน่ึงยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

อย่างแท้จริงขาดการเป็นผู้ดูแล พี่เลี้ยงและการช่วยเหลือ (Mentoring and Coaching) ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร การสอนและการประเมิน ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน 

ส่งผลให้การดำาเนินงานไม่เป็นระบบ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน 

เขตพื้นที่ศึกษาควรมีการให้คำาแนะนำาช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร

  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แต่บางส่วนยังสอน

แบบเดิม สอนโดยไม่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษา ยังขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อนำาไปสู่การสอน และการสอนยังไม่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย

ตวัเองควรพัฒนาครใูหเ้ขา้ใจ วเิคราะห์หลกัสตูรเพือ่นำาไปสูก่ารสอนและการประเมนิผลเนน้การสอน

ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

  ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของ 

หน่วยการเรียนรู้ส่วนใหญ่ครบถ้วน แต่เน้ือหาและสาระสำาคัญในแต่องค์ประกอบไม่สอดคล้องกัน  

ครูส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐาน  

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการออกแบบการเรียนรู้ที่อิง 

มาตรฐาน ประกอบกับปัจจัยด้านภาระงานมากสอนหลายระดับชั้น หลายวิชา จึงไม่มีเวลาเพียงพอ  

ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ 

เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เทคนิคการสอน วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
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  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการระบุเกณฑ์การประเมินผลแต่ละระดับชัดเจน  

แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นการวัดและประเมินผลในระดับความรู้ ความจำา และยังไม่อิงมาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวชี้วัด การวัดผลและประเมินผลระดับชาติ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด  

การวัดและประเมินผลการเรียนระดับช้ันเรียน พบว่า ครูขาดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวช้ีวัด ขาดความรู้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังเทคนิคและวิธีการวัดและ 

การประเมนิผลตามสภาพจรงิ การประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ควรมกีารเสรมิสรา้งความเข้าใจ 

กับครูในการวัดและประเมินผลขั้นสูงและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา

  ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการระบุไว้ชัดเจนแต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพ

ผู้เรียนด้านคนดี และคุณภาพผู้เรียนจากการทดสอบระดับชาติ ไม่สามารถบ่งบอกความสามารถ

ที่แท้จริง ควรมีการพิจารณาเพิ่มตัวช้ีวัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่สะท้อนความเป็นคนดี และการทดสอบระดับชาติควรสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัด

  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรส่วนหน่ึง  

ยังขาดการมีส่วนร่วม และการติดตามผลที่เป็นระบบ ควรเน้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาหลักสูตร และควรมีการนิเทศติดตามเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้และ 

การประเมินผลโดยใช้กระบวนการนิเทศ (Supervision) การช่วยเหลือ (Coaching) การเป็นผู้ดูแล  

พี่เลี้ยง (Mentoring) การดูแลติดตาม (Mentoring) การทำาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action 

Research) มีการบริหารแบบเครือข่าย (Network)

4.	สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  สมรรถนะและหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย ความหมาย ความสำาคัญ ประเภท 

สมรรถนะของประเทศต่าง ๆ และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้ 

	 4.1	ความหมายของสมรรถนะ	(Competency)	

  Competency มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะ ในภาษา

องักฤษมคีำาท่ีมีความหมายคล้ายกันอยูห่ลายคำา ไดแ้ก ่Capability, Ability, Proficiency, Expertise, 

Skills, Fitness, Aptitude 

  จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศพบว่า มีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้หลายท่าน 

ดังนี้

   McClelland (1993) ได้ให้คำาจำากัดความของสมรรถนะ (Competency) ไว้ว่าเป็น

บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติ

งานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กำาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 
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  Spencer and Spencer (1993) ใหค้วามหมายท่ีสอดคลอ้งกบั McClelland วา่สมรรถนะ 

คอื คณุลกัษณะของบคุคล และไดข้ยายความหมายของสมรรถนะไวว้า่ สมรรถนะเปน็ลกัษณะเฉพาะ

ของแต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) เป็นเหตุหลักที่ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด 

  Richard Boyatzis (1982) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competence Manager: A Model 

of Effective Performance และได้ให้คำานิยามคำาว่า Competencies เป็นความสามารถในงาน 

หรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นำาไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

  Good (1973) ได้ใหค้วามหมายของสมรรถนะวา่ หมายถงึ ทกัษะ (Skill) ความคดิรวบยอด  

(Concept) และเจตคต ิ(Attitude) ทีต้่องมใีนการปฏบิติังานทกุประเภท เปน็ความสามารถอยา่งหนึง่

ในการนำาเอาหลกัการแนวคดิทฤษฎรีวมท้ังเทคนคิในสาขาวชิาต่าง ๆ  มาประยกุตใ์ชก้บัถานการณจ์รงิ 

เพื่อทำางานและแก้ปัญหาได้ผลอย่างสูงสุด

  Winert (2001) ไดน้ำาเสนอสมรรถนะในลกัษณะทัว่ไปวา่ เปน็ระบบทีม่ลีกัษณะพเิศษอนัหนึง่ 

ของความสามารถ (Abilities) ศักยภาพ (Proficiencies) หรือ ทักษะ (Skills) ซึ่งเป็นที่จำาเป็นหรือ

เพียงพอ เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดเฉพาะหนึ่ง ๆ  ทางสังคม และทางมรรควิธี

ในสถานประกอบการหรือระหวา่งการเรียน รวมถงึการพฒันาของบคุคลและการงานอาชพี ในบรบิท

ของกรอบคุณสมบัติของยุโรป สมรรถนะถูกอธิบายในเรื่องของความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง

สำาหรับนักวิชาการหรือหน่วยงานของไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ ดังนี้

  สำานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็นกลุ่ม

ของความรู ้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทศันคติของบุคคลทีจ่ำาเป็นในการทำางานใหส้ามารถทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของ 

การปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ที่ผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง  

  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม 

ที่เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Other Characteristics) ที่ทำาให้บุคคลปฏิบัติงานได้สำาเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

  ฐติพิฒัน ์พชิญธาดาพงศ ์(2548) สรปุวา่ สมรรถนะหมายถงึ ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ

ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำาเร็จในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกว่าและ 

ได้ผลงานดีกว่าคนอื่น 

  เสน่ห์ จุ้ยโต (2549) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะ 

เชิงพฤติกรรมของบุคลากร ที่ทำาให้สามารถทำางานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายประสบผลสำาเร็จ 

อย่างดีเยี่ยม (Superior performer) และแสดงบทบาท (Role) ได้อย่างเหมาะสม 

  สกุญัญา รศัมีธรรมโชต ิ(2548) ใหค้วามหมายสมรรถนะ คอื ความรู ้ทกัษะและคณุลกัษณะ

ส่วนบุคคลที่ทำาให้บุคคลนั้นทำางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 
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  อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (2544) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถที่ประกอบ

ด้วยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติที่บุคคลพึงมีในการที่จะปฏิบัติ หรือจัดทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ให้ประสบผลสำาเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีกำาหนดและสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ในรูปของ

พฤติกรรมทางความรู้ เจตคติและการกระทำาที่ดี

  ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) กล่าวว่า Competency หมายถึง ทักษะ ความรู้และ 

ความสามารถหรอืพฤติกรรมของบคุลากรทีจ่ำาเปน็ตอ่การปฏบิตังิานเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถ ทำางาน

จนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น 

  ธำารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2553) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความสามารถ  

ความชำานาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงาน ให้ประสบ  

ผลสำาเร็จ

 จากความหมายทีก่ลา่วมาจะเห็นไดว้า่ สมรรถนะเปน็สิง่ทีป่ระกอบขึน้มาจาก ความรู ้ทกัษะและ

คณุลกัษณะ ดังนัน้การมเีพยีงความรูแ้ละทักษะนัน้ยงัไมถ่อืเปน็สมรรถนะ จนกวา่จะสามารถนำาความรู ้

และทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานทำางานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ประสบความสำาเร็จ 

ในการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน จึงจะถือเป็นสมรรถนะ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าสมรรถนะ  

เปน็พฤตกิรรมเชงิคณุลกัษณะสว่นบคุคลและความสามารถทีแ่สดงออกใหเ้หน็ถงึการการประยกุตใ์ช้

ความรู ้ทักษะรวมทัง้พฤตกิรรมการทำางานในบทบาทและสถานการณต์า่ง  ๆ  ทีท่ำาใหป้ระสบความสำาเรจ็

ในการปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ โดยมีพื้นฐาน 

มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ วิธีคิด อุปนิสัย และแรงจูงใจ 

	 4.2	ความสำาคัญของสมรรถนะ	

  ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กร 

ยคุใหม ่จึงให้ความสำาคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ เนือ่งจากหากองคก์รใดมบีคุลากร

ท่ีมคีณุภาพกย็อ่มสามารถปฏบิตังิานไดป้ระสบความสำาเร็จและนำาพาองคก์รไปสูเ่ปา้หมายได ้อยา่งไร 

ก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ทำาอย่างไรบุคลากรขององค์กรจึงจะเป็นคนที่มี  

คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำาเร็จ ดังที่มุ่งหวัง 

  ความสำาคัญของสมรรถนะ ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนา

คน คู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ตามทัน  

เพราะซื้อหาได้ ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและองค์การ ดังนี้ 

  1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจน 

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

   2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด 

และต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

  3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่ข้าราชการ บุคลากร 
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 4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ Competency  

จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว จะต้องใช้ Competency  

ด้านใดบ้าง 

  5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย 

เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่กำาหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทำางานมากนัก แต่เนื่องจาก

ความต้องการของตลาดสูง จึงทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ามีการวัด 

Competency แล้ว จะทำาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความสำาเร็จเพราะ 

โชคช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง 

  6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เพราะถ้าทุกคนปรับ  

Competency ของตวัเองใหเ้ขา้กบัผลงานทีอ่งคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวกจ็ะส่งผล  

ให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรน้ัน ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์ 

เพราะทุกคนในองค์การมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

  นอกจากการใชส้มรรถนะในการพฒันาบุคลากรแลว้ หนว่ยงานยงัสามารถนำาระบบ สมรรถนะ

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หน่วยงานสามารถ 

นำาสมรรถนะของตำาแหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการไปทำาเป็นแบบทดสอบ

หรือแบบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ทักษะ ความสามารถตลอดจน

พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัตำาแหนง่งาน เพือ่ให้ไดค้นทีมี่ผลการปฏบิตังิานตรง ตามทีห่นว่ยงานตอ้งการ

อย่างแท้จริง 

  2) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุคล (Performance Appraisal) ผูบ้รหิารหนว่ยงาน 

สามารถนำาผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจ้าหน้าที่มาใช้ให้สอดคล้องกับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล

  3) การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การบริหารงาน 

ภาครัฐในแนวใหม่ได้นำาระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติม จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน

อย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การนำาระบบสมรรถนะมาใช้จะช่วยให้การให้รางวัลและ 

คา่ตอบแทนแกผู่ท่ี้มีสมรรถนะในการทำางานสงูจะได้รบัคา่ตอบแทนทีส่งูกว่า บคุลากรจะเหน็ความสำาคญั 

ในการพัฒนาตนเองใหส้งูยิง่ขึน้สง่ผลใหส้มรรถนะขององค์กรย่ิงสงูขึน้ตามไปด้วย นอกจากน้ันยังช่วย

ให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

  4) การวางแผนความกา้วหนา้ทางอาชพี (Career Planning and Succession Plan) ระบบ

สมรรถนะทำาให้หน่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และทราบถึงทักษะ

หรือความสามารถที่จำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
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  5) การประเมนิผลสมัฤทธิ ์(Result-Based Management) การประเมนิผลสมัฤทธิ ์(RBM) 

ในปัจจุบันจะยึดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นหลักโดยมีตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับต่าง ๆ เป็นตัวบ่งช้ี

ความสำาเรจ็ ปจัจบุนัขา้ราชการตอ้งเปน็กลไกสำาคัญในการพัฒนาประเทศโดยทำาหน้าท่ีเป็นแกนหลัก

ในการนำานโยบายของรฐัไปปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสนองตอบความตอ้งการ

ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมีผลทำาให้ ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบ 

มืออาชีพมากขึ้น จากเหตุเหล่านี้การสร้างราชการใสสะอาดจึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำาเร็จ

ได้เร็ว วิธีการโดยดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ 

มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคำานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 

และหมู่คณะ ทั้งนี้ จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งชว่ยกนัสง่เสรมิคนดีและกนัคนไม่ดอีอกไปจากภาคราชการ ปัญหาเรือ่งการทจุรติ 

คอร์รัปชันเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการย้อมแต่งและสั่งสม ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน  

จนกลายเป็นค่านิยมที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

อย่างง่ายดาย ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก การสร้างความใสสะอาดในวงราชการจึงต้องอาศัย

กลยุทธ์ที่แยบยล โดยต้องสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย โดยมี 

การปราบปรามอย่างเฉียบขาดรุนแรงและรวดเร็ว ให้คนเกิดความเกรงกลัวจนถึงข้ันไม่กล้าเสี่ยง 

ทำาผิด ทั้งนี้ กลุ่มผู้นำาในทุกระดับของภาครัฐจะต้องทำาเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย

		 4.3	ประเภทของสมรรถนะ	

  ในการจดัแบง่ประเภทของสมรรถนะ นกัวชิาการหลายทา่นไดใ้หท้รรศนะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป  

ตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะ 

ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานท่ีบุคคลท่ีจำาเป็นต้องมีในการทำางานและสมรรถนะ 

ในกลุม่ทีส่อง เปน็สมรรถนะทีท่ำาให้บคุคลมคีวามแตกตา่งจากผูอ้ืน่ มผีลการทำางานทีส่งูกวา่มาตรฐาน

หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป สมรรถนะในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น เพื่อช่วย

ใหเ้กิดความสำาเรจ็ทีด่เีลศิในงาน ขณะที ่McLagan (1997) ให้ความคดิเหน็ตอ่ลกัษณะของสมรรถนะ

ในมุมมองต่าง ๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถเป็นปัจจัยนำาเข้าและผลลัพธ์ที่เข้าด้วยกัน ดังนี้

  1) สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงว่าสมรรถนะ

ต่าง ๆ  สามารถแบง่ออกเปน็งานยอ่ย ๆ  และกำาหนดขอบเขตของงานท่ีจะทำาได ้ไดแ้ก่ งานการทำาความ

สะอาดพื้น งานย่อยคือการเลือกไม้กวาด ซึ่งงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกใช้

ไม้กวาด ว่าจะเลือกใช้ไม้กวาดอันใดในการทำางานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

  2) สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะสมรรถนะ 

ที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นจะรวมกัน 

ไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน 
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  3) สมรรถนะตามผลของการกระทำา (Competency as Outputs) สมรรถนะในลักษณะนี ้

จำาเป็นทีจ่ะตอ้งคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการใน

การผลติหรอืบรกิาร จากนัน้จงึแบง่ผลทีไ่ดอ้อกเปน็องคป์ระกอบยอ่ย ๆ  และสามารถกำาหนดคณุภาพ

และมาตรฐานที่ต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  4) สมรรถนะตามความรู้ ทักษะและทัศนคติ (Competency as knowledge, Skill and  

Attitude) คนทีมี่ความเฉลยีวฉลาดจะมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมหรอืวธิกีารตา่ง ๆ  ทีจ่ะบ่งบอกวา่  

คนผูน้ัน้มคีวามสามารถในการปฏิบตังิานไดส้งูกว่ามาตรฐานทีก่ำาหนด ในสว่นของสมรรถนะในลกัษณะน้ัน 

จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่าความรู้ ทักษะและทัศนคติ อะไรบ้างที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จ  

ซึ่งความสำาเร็จดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความสำาเร็จของเป้าหมาย การค้นหาแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาและจะนำามาซึ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวกำาหนดลำาดับความสำาคัญของการทำางาน

ต่อไปได้

  5) สมรรถนะที่แต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) เป็นการประยุกต์

ใช้กระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเป็นความสามารถที่แท้จริงของแต่ละ

บุคคลที่มีอยู่แต่เป็นการยากมากที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของ

ผูน้ำาจะตอ้งมคีวามสามารถในการจงูใจใหค้นแสดงออกในการปฏิบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่นัน้ คอืจะตอ้ง

แสดงพฤติกรรมที่สามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามได้ นั่นคือ ความสามารถที่ผู้นำาจะต้องมี แต่อะไร

คือสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมน้ัน เช่น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด การพูดในท่ีชุมชน  

องค์ประกอบบางอย่างหรือความรับผิดชอบในตัวเอง 

   ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550) ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเปน็ 3 ประเภท ไดแก ่1) สมรรถนะหลัก  

(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

ตามวิสัยทัศน์ได้ 2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน 

ท่ีสะท้อนใหเ้หน็ถงึความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิความเชือ่และอปุนสิยัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหค้นนัน้ ๆ  สามารถ

สร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำาแหน่งนั้น ๆ  ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 

Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 

และอุปนิสัยที่ทำาให้บุคคลน้ันมีความสามารถในการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนอ่ืนท่ัวไป 

เช่น สามารถอาศัยกับแมงป่อง หรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า  

ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

   จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวว่า สมรรถนะในตำาแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบไปด้วย  

3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือพฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์กรต้องมี 

เพือ่แสดงถึงวฒันธรรมและหลกันยิมขององคก์ร 2) สมรรถนะบรหิาร (Professional Competency) 

คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจำาเป็นต้องมีในการทำางาน 

เพื่อให้งานสำาเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค  
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(Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จำาเป็นในการนำาไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จ 

โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน สามารถจำาแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก  

(Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency) 

   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) จำาแนกสมรรถนะได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) สมรรถนะ 

สว่นบคุคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนม ีเปน็ความสามารถเฉพาะตวั

ยากที่จะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) 

หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทำางานในตำาแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสำารวจ  

ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคำานวณ ความสามารถในการทำาบัญชี เป็นต้น  

3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ

องค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถ 

ในการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟา้ หรอืบรษิทั ฟอรด์ (มอเตอร์) จำากดั มคีวามสามารถในการผลติรถยนต์ เปน็ต้น  

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำาคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำา 

เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสำานักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ  

การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก คือ  

การสือ่สาร การวางแผน การบรหิารจดัการและการทำางานเปน็ทีม เปน็ตน้ 5) สมรรถนะในงาน (Functional  

Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตำาแหน่งหน้าที่ 

อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการตำารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถ

ต่างกันบางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น

  ชูชัย สมิทธิไกร (2550) ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) และ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล 

(2549) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน และแตกต่างกันสรุปได้ดังนี้ 

  1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจำาเป็น 

ตอ้งมเีหมอืนกนัทกุคน ไมว่า่จะปฏบิตังิานตำาแหนง่ใดเพ่ือใหส้ามารถปฏิบัตงิานบรรลตุามวตัถปุระสงค ์

ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2) สมรรถนะตามตำาแหน่งหน้าที่ (Functional Competency หรือ Job Competency) 

คอื สมรรถนะทีจ่ำาเป็นในการปฏบัิตงิาน โดยใชเ้ฉพาะตำาแหนง่งานหนา้ทีนั่น้ ๆ  เพือ่ให้สามารถปฏบัิติ

งานได้ประสบความสำาเร็จ 

  3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Management Competency หรือ Professional 

Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับล่างขึ้นไป จำาเป็นต้องมี 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังที่กล่าวมา อาจแบ่งสมรรถนะของบุคลากร 

ในระดบัปฏบิตักิารออกเปน็ 2 ประเภทใหญ ่ๆ  คอื สมรรถนะหลกั (Core Competency) ซึง่หมายถงึ  

บุคลิกลักษณะ ความสามารถสำาคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคน และสมรรถนะตาม
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สายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น  ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน

ตำาแหน่งนั้น  ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน

 ดงันัน้ การปฏบัิติงานใหบ้รรลเุป้าหมายไดน้ัน้ จะขึน้กบัองคป์ระกอบของสมรรถนะการปฏบิตังิาน  

ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงไว้ดังนี้ 

 กิตติพงษ์ เลิศเลียงชัย (2547) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

มี 3 ส่วน ดังนี้ คือ 1) สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้ (Knowledge) 2) ความสามารถที่องค์กรต้องการ  

ให้ทำาได้ (Skills) และ 3) ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น (Attributes) 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2540) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ 

ที่สำาคัญ 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

 1. ความรู้ (Knowledge) คือ พ้ืนฐานของการสร้างทักษะและความสามารถเป็นส่ิงท่ีได้รับ 

การจดัระบบระเบยีบไวเ้ปน็อยา่งด ีสว่นมากมกัจะเปน็สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิหรือระเบยีบวธิกีาร 

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีตามจุดมุ่งหมาย 

 2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ส่วนมากมัก

จะหมายถงึ ความสามารถในการประกอบกจิกรรมโดยใชอ้วยัวะเคลือ่นไหวภายนอก (Psychomotor 

Type Activities) 

 3. ความสามารถ (Ability) คือ ความสามารถเชิงปัญญาที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน  

กล่าวคือ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น

ความสามารถที่องค์กรต้องการ

สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้

ภ�พที่ 2 ส่วนประกอบของสมรรถนะ
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 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ ประกอบด้วย 

5 ส่วนคือ 

 1) ฐานขอ้มูลสมรรถนะขององคก์ร (Competency Basket) หมายถงึ ฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม

สมรรถนะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในองค์กร 

 2) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจำาแนก รวบรวม

สมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ สมรรถนะร่วมของ 

กลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 3) ชื่อของสมรรถนะ (Competency Name) เป็นการกำาหนดหรือตั้งชื่อสมรรถนะแต่ละตัว 

ให้ชัดเจน บ่งชี้ความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่น ๆ ซึ่งจะทำาให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกัน 

 4) ระดบัของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เปน็การกำาหนดระดบัทกัษะ ความรู ้ความสามารถ

ของสมรรถนะ การกำาหนดระดับความสามารถของสมรรถนะนั้น มีหลายประเภทแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะและความเหมาะสมของสมรรถนะ 

 5) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระทำา ปฏิกิริยา หรือ  

การกระทำาตามบทบาทหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Circumstances)

 จากองค์ประกอบของสมรรถนะดังกลา่วมคีวามสำาคัญต่อการปฏบิติังานของพนกังานและองคก์ร 

ดังที่ชูชัย สมิทธิไกร (2552) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 1) ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี ทั้งด้านความรู้ทักษะ และ

ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามความต้องการ  

ขององค์การอย่างแท้จริง 

 2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ระดับความรู้ทักษะ และความสามารถของตนเอง ว่าอยู่ใน 

ระดับใด และจำาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

 3) นำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานในองค์การ 

 4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs)  

บรรลเุปา้หมาย เพราะ สมรรถนะจะเปน็ตวับง่บอกไดว้า่ ถา้ตอ้งการใหบ้รรลเุปา้หมายตาม KPIs แลว้

จะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง 

 5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย 

เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าท่ีกำาหนด ท้ัง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทำางานมากนัก แต่เนื่องจาก 

ความต้องการของตลาดสูง จึงทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามมากนัก  

แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้ว จะทำาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้น ประสบความสำาเร็จ

เพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขา 
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 6) ช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบความสำาเร็จเร็วย่ิงขึ้น เพราะ 

ถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานขององค์การกำาหนดตลอดเวลาแล้ว 

ในระยะยาว ก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะองค์การนั้น ๆ เช่น เป็น องค์การแห่ง

การคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

		 4.4	สมรรถนะสำาคัญของประเทศต่าง	ๆ

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า แต่ละประเทศกำาหนดสมรรถนะไว้แตกต่างกัน 

โดยการปฏิรูปหลักสูตรและกรอบแนวคิดการศึกษาขององค์การความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 2573 (The OECD Education 2030 Framework) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำาหรับ

การปฏิรูปหลักสูตรที่จะต้องมุ่งเน้นที่สมรรถนะมากขึ้น  และได้ประกาศกรอบสมรรถนะของ OECD  

ไว้ดังนี้

ภ�พที่ 3 กรอบสมรรถนะในการพัฒนาปี 2030 ของ OECD
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 จากการศึกษาสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออก สามารถสรุปได้ 

ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 การจัดกลุ่มของสมรรถนะ และสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออก

ประเทศ กลุ่มของสมรรถนะ สมรรถนะ

ฮ่องกง ความรู้และทักษะ

(Knowledge and Skills)

• ความสามารถในการใช้ภาษา 2-3 ภาษา  

(Trilingual and Bilingual Competency)

• ความสามารถในการนำาความรู้ไปใช้ในบริบทตา่ง ๆ   

(T-Shaped Knowledge)

• ความรูใ้นการควบคมุเทคโนโลย ี(Knowledge to 

Master and go Beyond Technologies) 

• ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมของสังคมประเทศชาติและโลก  

(Knowledge of The Geography, Economy, 

History, and Culture of Society, The Nation 

and The World)

คุณลักษณะ

(Attributes)

•  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

•  การทำางานเป็นทีม (Team Spirit)

•  การชื่นชมความแตกต่าง (Appreciation  

of Differences)

•  ความพากเพียร (Perseverance)

•  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

•  ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)

•  ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence)

•  การจัดการตนเอง (Self-Management)

•  การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
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ประเทศ กลุ่มของสมรรถนะ สมรรถนะ

ฮ่องกง

(ต่อ)

ค่านิยม

(Values)

• ความซื่อสัตย์ (Integrity)

• ความรับผิดชอบ (Responsibility)

• ความมุ่งมั่น (Commitment)

• การเอาใจใส่ (Caring)

• การเคารพในค่านิยมที่แตกต่างกัน (Respect of 

Different Values)

• ความอดทนต่อความหลากหลาย (Tolerance of 

Diversity)

• ความยุติธรรม (Justice)

• เคารพกฎหมาย (Rule of Law)

• สันติภาพ (Peace) 

 สิงคโปร์ การตระหนักรู้ตนเอง 

(Self-Awareness)

การจัดการตนเอง 

(Self-Management)

การตระหนักรู้ทางสังคม

(Social Awareness)

การจัดการด้าน

ความสัมพันธ์ 

(Relationship 

Management)

การตัดสินใจที่มีความ

รับผิดชอบ

(Responsible 

Decision-Making)

• การสื่อสาร ความร่วมมือ และทักษะด้านข้อมูล

สารสนเทศ (Communication, Collaboration, 

and Information Skills)

• การคดิเชงิวพิากษแ์ละความคดิสรา้งสรรค ์(Critical 

and Inventive Thinking)

• การรู้ด้านความเป็นพลเมือง การตระหนัก 

เกี่ยวกับพลโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 

 (Civic Literacy, Global Awareness, and 

Cross-Cultural Skills)

ญี่ปุ่น การรู้ขั้นพื้นฐาน

(Basic Literacy)

การรู้หนังสอื การรู้เรือ่งจำานวน และการรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสือ่สาร (รวมถงึมารยาท

และจริยธรรมในการใช้ ICT) (Literacy, Numeracy, 

and Information/ Communication Technology 

Literacy (and Manners and Morals for ICT)
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ประเทศ กลุ่มของสมรรถนะ สมรรถนะ

ญี่ปุ่น

(ต่อ)

ความสามารถในการคิด

(Thinking Ability)

การค้นหาและการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงตรรกะ อภิปัญญา และ

ทกัษะการเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตัว ( Finding and Solving 

Problems, Creativity, Critical Thinking, Logical 

Thinking, Metacognition, and Adaptive Learning  

Skills)

ความสามารถเชงิปฏบิตัใิน

การกระทำาเพื่อโลก

(Practical ability to act 

for The World)

• การพึ่งพาตนเอง (Independence and Auton-

omous Action) ความเข้าใจตนเองและความ

รับผิดชอบต่อตนเอง การส่งเสริมสุขภาพทักษะ  

การตัดสินใจ และทักษะในการวางแผนชีวิต

• การสรา้งความสมัพันธ์ (Relationship Building)  

ความร่วมมือและความรับผิดชอบความรู้สึก /  

การแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

• ความรับผิดชอบในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน  

(Responsibility for Building a Sustainable Future)  

ความรบัผิดชอบ สทิธหิน้าที ่การทำางาน ความเขา้ใจ 

ในสงัคมวัฒนธรรมและสภาพ แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ 

การประยุกต์ใช้ภาษาและข้อมูลสารสนเทศ  

การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจน

ทักษะการหาปัญหาและการแก้ปัญหา

เก�หลีใต้ •  ความสามารถในการจัดการตนเอง (Self-Management Competency)

•  ความสามารถในการประมวลความรู้และข้อมูลสารสนเทศ(Knowledge/

Information Processing Competency)

•  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Competency)

•  ความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ทางอารมณ์ (Aesthetic-Emotional 

Competency)

•  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Skills)

•  ความสามารถในการเป็นพลเมือง (Civic Competency)
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ประเทศ กลุ่มของสมรรถนะ สมรรถนะ

ไต้หวัน การกำากับตนเอง

 (Self-Directed Action)

• ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาศักยภาพ 

(Self-Understanding and Development of 

Potentials)

•  ความประทับใจ ประสิทธิภาพ และความคิด

สร้างสรรค์ (Appreciation, Performance and 

Creativity)

•  การวางแผนอาชพีและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Career 

Planning and Lifelong Learning)

การมีส่วนร่วมทางสังคม

(Social Participation)

• ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาศักยภาพ

  (Self-Understanding and Development of 

Potentials)

•  การมีความช่ืนชม ประสิทธิผล และความคิด

สร้างสรรค์ (Appreciation, Performance, and 

Creativity )

•  การวางแผนอาชพีและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Career 

Planning and Lifelong Learning)

ปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสาร

(Communicative 

Interaction)

• การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(Utilization of Technology and Information)

• สำารวจและสืบสอบอย่างตื่นตัว (Active  

Exploration and Inquiry)

• การมีอิสระในการคิดและการแก้ปัญหา  

(Independent Thinking and Problem-Solving)
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 สำาหรับในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ได้กำาหนด

สมรรถนะไว้ ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 สมรรถนะของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้

ประเทศ สมรรถนะ

อังกฤษและ

ไอร์แลนด์เหนือ

• ทักษะการสื่อสาร (Communication)

• ทักษะด้านตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal 

and Interpersonal Skills)

• ทกัษะการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ (Managing Information)

สกอตแลนด์ • ผู้เรียนที่ประสบความสำาเร็จ (Successful Learners)

• ความมั่นใจส่วนตน (Confident Individuals)

• พลเมืองที่รับผิดชอบ (Responsible Citizens)

• จิตสาธารณะ (Effective Contributors)

• การมีสุขภาวะที่ดี (Health and Wellbeing)

•  ทักษะในการเรียน ทักษะชีวิตและการทำางาน (Skills for 

Learning, Life and Work)

• การรู้หนังสือ (Literacy)

• การรู้เรื่องจำานวน (Numeracy)

ฟินแลนด์ • การคิดและการเรียนรู้เกี่ยวกับการจะเรียน (Thinking and 

Learning to Learn) 

• สมรรถนะทางวัฒนธรรม การปฏสิมัพนัธ ์และการแสดงออกถึง  

การเป็นตัวเอง (Cultural Competence, Interaction and 

Self-Expression) 

• การดแูลตนเองและการจดัการกบัชวีติประจำาวนั (Taking Care 

of Oneself and Managing Daily Life) 

• ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information 

and Communication Technology (ICT) Competence) 

• ชีวิตการทำางานและการเป็นเจ้าของกิจการ (Working Life 

Competence and Entrepreneurship) 

• การมีส่วนร่วมและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Participation, 

Involvement and Building a Sustainable Future)
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ประเทศ สมรรถนะ

นอร์เวย์ • การสื่อสาร (Being Able to Express Oneself)

•  การเขียน (Being Able to Express Oneself in Writing)

•  การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Being able to use Digital Tools)

•  การอ่าน (Being able to Read) 

•  การรู้เรื่องจำานวน (Being able to Develop Numeracy)

แคน�ด� •  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

•  การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving)

•  การจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Managing Information)

•  การคดิสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)

•  การสื่อสาร (Communication)

•  การร่วมมือ (Collaboration)

• สมรรถนะทางวัฒนธรรมและการเป็นพลโลก (Cultural and 

Global Citizenship) 

• การเจริญเติบโตส่วนบุคคลและมีความเป็นอยู่ที่ดี (Personal 

Growth and Well-Being)

ออสเตรเลีย • การรู้หนังสือ (Literacy)

•  ทักษะการคิด (Thinking skills)

•  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

•  การจัดการตนเอง (Self-Management)

•  การทำางานเป็นทีม (Teamwork)

•  ความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรม (Intercultural Understanding)

 คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถทางสังคม (Ethical  

behavior and Social Competence)

•  การรู้เรื่องจำานวน (Numeracy) 

•  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

•  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
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ประเทศ สมรรถนะ

นิวซีแลนด์ • การใช้ภาษา สัญลักษณ์และข้อความ (Using Language, 
Symbols and Text)

• การจัดการตนเอง (Managing - Self)
• ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relating to Others)
• การมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะ (Participating and Contributing)
•  การคิด (Thinking)

แอฟริก�ใต้ •  การระบุและแก้ปัญหา (Identify and Solve Problems)
•  การทำางานร่วมกับผู้อื่น (Work Effectively with Others)
•  การรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบและประเมนิขอ้มูลสารสนเทศ

อย่างมีวิจารณญาณ (Collect, Analyze, Organize and 
Critically Evaluate Information)

•  การสือ่สารอยา่งมีประสทิธภิาพ (Communicate Effectively)
•  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

(Use Science and Technology Effectively)
• การแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจเกีย่วกบัโลกในฐานะเปน็ชดุของ

ระบบที่เกี่ยวข้องกัน (Demonstrate Understanding of  
the World as a set of related systems)

•  พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (การไตร่ตรองและหากลยุทธ์ 
ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  
รกัษาวฒันธรรมและมจีรยิธรรม การศกึษาเพือ่อาชพีและโอกาส 
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ) (Full personal development  
(reflecting on and exploring strategies to learn  
more effectively, responsible citizens, cultural  
and aesthetical sensitiveness, education for career 
and entrepreneurial opportunities))

 จากข้อมูลในตารางเกี่ยวกับสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ สามารถจัดกลุ่ม
ของสมรรถนะที่พบในประเทศและองค์กร ได้ดังนี้
  1. การเข้าใจตนเอง ดูแลตนเอง และพัฒนาตนเอง
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม
 3. การรู้หนังสือ การรู้เรื่องจำานวน การรู้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
 4. การใช้ภาษาและการสื่อสาร
 5. ทักษะการคิด
 6. ทักษะชีวิต ทักษะการทำางานและการวางแผนอนาคต 

 7. การเป็นพลเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมทางสังคมและมีส่วนร่วมในโลกใบนี้
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	4.5	หลักสูตรฐานสมรรถนะ

	 1)	ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  Kenya Institute of Curriculum development – 4ICD (2017) นิยามไว้ว่า  

หลกัสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Competence) เปน็หลกัสตูรทีมุ่ง่เนน้ในสิง่ทีผู่เ้รยีน

ได้รับการคาดหวังให้กระทำา มากกว่ารวมความสนใจส่วนใหญ่ในสิ่งท่ีพวกเขาได้รับการคาดหวังให้รู้

ในหลักการ หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ

ผู้เรียน ครู และสังคม อันบอกเป็นนัยว่าผู้เรียนทั้งได้รับและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ค่านิยม และ 

เจตคติในการแก้ไขสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในชีวิตประจำาวัน ตามแนวโน้มกระแสโลกที่เน้นเรื่อง

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

  สมรรถนะแกนหลักของ 4IDC มีดังนี้คือ

- การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา

- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

- ความเป็นพลเมือง

- สมรรถนะในตนเอง

- ความรู้พื้นฐานทางดิจิทัล

- การเรียนรู้วิธีการเรียน

  Roumen Nikolov, Elena Shoikova, และ Eugenia Kovatcheva ไดอ้ธบิายไวใ้นเอกสาร  

Competence-Based Framework for Curriculum Development (2014) ว่ามโนทัศน์เรื่อง

สมรรถนะน้ีสามารถต่อเชื่อมโลกของการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ 

ที่ไม่เป็นทางการ นักวิจัยทางด้านสมรรถนะหลายท่านได้ให้คำานิยามต่าง ๆ  ว่า สมรรถนะคือ อุปนิสัย

และคุณลักษณะเด่นที่คงทนซึ่งเป็นตัวกำาหนดการกระทำา คุณลักษณะที่เด่นชัดซึ่งแยกแยะผู้กระทำา 

ทีส่ำาเรจ็ออกจากคนอืน่ ความสามารถทีจ่ะบรรลถึุงเปา้หมาย แนวโนม้ลกัษณะนสิยัภายในทีใ่หบ้คุคล

รับมือได้ดีกับบทบาทหรือสถานการณ์ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ที่แสดงออกในงาน 

  ในบรบิทของกรอบคณุสมบตัขิองสหภาพยโุรป (The European Qualification Framework) 

“สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถที่ผ่านการพิสูจน์ได้ในการใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ 

ทางสังคมและ/หรือทางมรรควิธี ในสถานการณ์การทำางานหรือการศึกษา และในการพัฒนา 

ด้านอาชีพและบุคคล” 

  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach) “สมรรถนะ” 

แปลมาจากคำาว่า Competence หรือ Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถ ในการทำา 

บางสิ่งได้เป็นอย่างดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) ในที่นี ้

จะกล่าวถึงความสามารถในการทำางานหรือการประกอบอาชีพเป็นสำาคัญ ซึ่งในการทำางานหรือ 

การประกอบอาชีพนัน้ตอ้งใชค้วามสามารถทีม่อียูใ่นตวับคุคล เพือ่จะทำาภารกจิของงานนัน้ ถา้บคุคลใด 
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มีความสามารถในการทำางานได้ เรียกว่า เป็นคนท่ีมีสมรรถนะในการทำางาน และในทางตรงข้าม 

ถ้าบุคคลใดไม่สามารถทำางานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถ

ในการทำางานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึง 

การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสำาหรับการทำางานจึงเป็นสาระสำาคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET)

	 2)	ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ	

  ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร  

และระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง  

ซึง่ท้ัง 2 ระบบ ไม่ได้มีความแตกต่างกนัอยา่งสิน้เชงิ และเม่ือไดท้ำาความเขา้ใจทัง้สองระบบกจ็ะสามารถ

นำาส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทที่ต้องการได้ในที่สุด

  หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ในการ 

จดัหลกัสตูรการฝกึอบรม (Competency-Based Training) เชน่ สหรฐัอเมรกิา คานาดา อังกฤษ เกาหล ี

ออสเตรเลีย เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง  ๆ  เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับนานาชาติ เช่น 

ประเทศออสเตรเลียมี The National Training Board เป็นผู้กำาหนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ  

(National Competency Standards) ให้นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานฝึกอบรม  

โดยคาดหวงัสิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมจะสามารถปฏบิตัไิด ้(Performance) เมือ่จบหลกัสตูร เชน่ การฝกึอบรม 

ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร การโรงแรม ท่องเที่ยว ของ TAFE ประเทศ

ออสเตรเลีย ก็จัดการฝึกอบรมแบบ Competency-Based Training in English Language 

Teaching และได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานสมรรถนะของอาชีพต่าง  ๆ จนถึงปัจจุบัน รวมถึง 

การเทียบความรู้และประสบการณ์ 

  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในหลายประเทศ ได้นำาแนวทางการฝึกอบรมแบบ 

ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Training) มาใช้กับการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ 

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้กำาหนด

นโยบาย และผู้นำาด้านหลักสูตรของประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

	 3)	วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ	

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-Based Training)  

คือ การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เรียน ในสหราชอาณาจักร คำาว่า “กำาลังคนท่ีมี

สมรรถนะ” ประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถในการทำางานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) 

ตามมาตรฐานของข้อกำาหนดในการทำางานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น แต่ใน

สหรัฐอเมริกาคำาว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้หมายถึงภาระงานในการทำาชิ้นงานนั้น แต่หมายถึงสิ่งที่ทำาให้

บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้ด้วย ดังนั้น Competence-Based Training 

หรือ Competency-Based Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความ

สามารถที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือนำามาใช้เป็นเนื้อหาของ 
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การฝึกอบรม ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับสั้น ๆ ว่า  

“การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ” นอกจากนีย้งัมกีารนำาแนวคดิไปใชส้ำาหรับการพฒันาหลักสูตรอกีด้วย 

เพราะหลกัสูตรและการสอนรวมทัง้การฝึกอบรมเปน็เรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัเสมอ เมือ่ใดมกีารสอน 

หรือการฝึกอบรมก็มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย

		 4)	 ลักษณะสำาคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

  1) กำาหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนสามารถทำาอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course 

Outcomes / Performance Outcomes) 

  2) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำาหนดเนื้อหา วางแผน 

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทำาให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล 

และการรับรองคุณวุฒิ 

  3) มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียนที่แน่นอน

มาตรฐานสมรรถนะ เป็นข้อกำาหนดความรู้ และทักษะ และนำาความรู้และทักษะนั้น ๆ  

ไปประยกุตใ์ชใ้นการทำางาน โดยปฏบิตังิานใหไ้ด้ตามมาตรฐานทีก่ำาหนด (Competency Standards 

Reflect the Specification of the Knowledge and Skill and the Application of that 

Knowledge and Skill to the Standard of Performance Required in Employment) 

  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบมาตรฐาน

สมรรถนะ เปน็ตวักำาหนดความรู ้และทกัษะท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รยีนจะสามารถปฏบัิติภาระงาน / กจิกรรม

ต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติท่ีกำาหนด

เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) คือผลการเรียนรู้ ซึ่งคาดหวังให้ผู้รับการอบรม หรือ  

ผู้เรียนสามารถทำาได้เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ดังนั้น การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในหน่วยสมรรถนะนี ้ต้องกำาหนดจดุประสงคก์ารปฏบิตั ิ(Performance Objective) หรอืจดุประสงค์

การเรียนรู้ โดยให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์

ที่กำาหนด และการประเมินผลต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติ จึงจะเกิดการเรียนการสอนและ 

การประเมนิผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใชส้มรรถนะเปน็ตวักำาหนด  ตัง้แตก่ารจดัการเรยีนการสอน 

จนถึงการประเมินผล ซึ่งการประเมินผล สามารถใช้รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต  

(Observation) การสาธิตและตั้งคำาถาม (Demonstration and Questioning) แบบทดสอบและ

ข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซึ่งใช้ประเมินด้านความรู้ การสอบปากเปล่า 

(Oral Test) การทำาโครงงาน (Projects) สถานการณจ์ำาลอง (Simulations) แฟม้ผลงาน (Portfolios) 

การประเมินผลโดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบและบันทึกผลได้ (สุจิตรา ปทุมลังการ์, 2552)
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	 	5)	 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

   การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Learning) การเรียนรู้ 

ฐานสมรรถนะ หมายถึง ระบบการสอน การประเมิน การให้ระดับคะแนน (Grading) และ 

การรายงานทางการศึกษาที่อยู่บนฐานการแสดงออกของนักเรียนที่ได้เรียนความรู้และทักษะต่าง ๆ 

ที่พวกเขาถูกคาดหวังให้เรียนที่พวกเขาก้าวหน้าข้ึนโดยผ่านการการศึกษาของพวกเขาในโรงเรียน

ของรัฐ ระบบฐานสมรรถนะใช้มาตรฐานการเรียนรู้ของรัฐกำาหนดความคาดหวังทางวิชาการ 

และนิยาม “สมรรถนะ” หรือ “ความชำานาญ” ในคอร์ส ขอบเขตวิชา หรือระดับชั้นที่จัดให้ (แม้ว่า 

ชุดมาตรฐานอื่นอาจจะถูกใช้ด้วย รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยเขตพื้นที่และโรงเรียน 

หรอืโดยองค์กรตามสาระวชิา) เป้าหมายทัว่ไปของการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะคอืเพือ่ทำาใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รยีน

จะได้รับความรู้และทักษะที่ถือว่าสำาคัญต่อความสำาเร็จในโรงเรียน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

การประกอบอาชีพ และการดำาเนินชีวิตเมื่อเติบใหญ่ หากผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  

พวกเขาก็จะต้องเรียน ฝึกปฏิบัติ และความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุ

สมรรถนะหรือพัฒนาถึงมาตรฐานที่คาดหวัง

   การนิยามการเรียนรู้ฐานสมรรถนะน้ันซับซ้อนเพราะนักการศึกษาไม่เพียงแต่ใช้คำา 

ที่หลากหลายในแนวปฏิบัติ บางคำาอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกใช้แบบพ้องความหมายในแต่ละแห่ง 

ได้แก่ คำาว่าการศึกษา การสอน หรือการเรียนรู้บนฐานความชำานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธิ์  

การกระทำา และมาตรฐานสมรรถนะ คือการแสดงออกของคุณลักษณะที่ผู้สำาเร็จการเรียน 

ได้แสดงออกมาทีบ่ง่ชีว่้าพวกเขาไดถ้กูเตรยีมเพือ่ทีจ่ะแสดงออกและปฏบิตัไิดโ้ดยอสิระในการทำางาน 

ตามวิชาชีพ สมรรถนะครอบคลุมมากกว่าเนื้อหาความจริง เป็นการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ 

เนื้อหาความจริง ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้เรียนมาเป็นส่ิงที่จำาเป็นต่อการบริการผู้ป่วย ชุมชน 

และวิชาชีพ (กรณีของ Health Service Center, West Virginia University) สมรรถนะท่ีถูก 

พฒันาขึน้ไมไ่ดถ้กูสอนทัง้หมดในคอรส์เดยีว แต่ทัง้หมดถูกนำาเสนอตลอดทัง้หลกัสตูร ตามปกตคิอรส์

วิชาทั้งหลายช่วยสนับสนุนการบรรลุแต่ละสมรรถนะ โดยช่วงต้นของหลักสูตรมีส่วนประกอบหลัก ๆ  

คอืการสรา้งความแตกฉานในความรูจ้รงิและทกัษะพืน้ฐาน และดว้ยการเตมิเตม็แผนการเรยีน ทุก ๆ  

ส่วนจะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับการประยุกต์ขั้นสูงใช้แนวคิดเหล่านี้ในสถานการณ์การปฏิบัติจริง
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 ก�รจัดก�รศึกษ�เชิงสมรรถนะ (Competency Education)

 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 International Association for K-12 Online Learning  

(iNACOL) และ Council of Chief of State School Officers ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ได้นำาผู้บริหารการศึกษาและผู้กำาหนดนโยบายทางการศึกษามาประชุมร่วมกันเพื่อกำาหนดนิยาม 

ของการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและสรุปออกมาเป็นแก่นของ 

การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะได้ดังนี้

 1. ผู้เรียนก้าวหน้าในระดับที่สามารถแสดงความเชี่ยวชาญออกมาได้

 2. สมรรถนะที่แสดงออกมีความชัดเจน วัดได้ และสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู ้

ที่ต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถที่เข้มแข็ง

 3. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเชิงบวก และมีความหมายต่อผู้เรียน

 4. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม บนพื้นฐานของ 

ความแตกต่างในความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 5. ผลการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ รวมถึงการนำาไปใช้และสร้างองค์ความรู้ได้ พร้อมกับ 

การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่สำาคัญ

 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Approach) คือ มองเด็ก 

ทุกด้าน “Whole Child” มุ่งพาผู้เรียนให้ไปถึงมาตรฐานที่แท้จริงมากกว่าการบันทึกผลการเรียนรู ้

กับแนวคิดสมรรถนะ เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

มากขึ้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถภาพ (Proficiency-Based System) ซึ่งจากการศึกษาสำารวจก็ได้

พบลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ

	 6)	 แนวคิดสำาคัญที่บ่งบอกถึงการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

  ประเทศในสหภาพยุโรป ไม่ค่อยใช้คำาว่า Competency Mastery และ Proficiency  

ในการกล่าวอ้างถึงการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ แต่มักใช้คำาว่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) เป็นแนวคิดที่สำาคัญจากการศึกษา มีคำาสำาคัญที่เกี่ยวกับสมรรถนะ ดังนี้

  Learner-Centered และ Student-Centered

  สองคำานี้เป็นที่เข้าใจแพร่หลายเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ 

นักการศึกษาได้มีคำากล่าวที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพื้นฐาน เป็นการปฏิวัติทาง 

การศึกษาเลยทีเดียว ดังนี้

  “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกฉันใด เด็ก ๆ ก็เป็นศูนย์กลางของ 

การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งฉันนั้น เมื่อใดก็ตามที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผูเ้รยีนทีแ่ตกต่างกัน เมือ่นัน้ผลกระทบท่ีเราตอ้งคำานงึถงึกค็อื บทบาทของคร ูหลกัสตูร จะเป็นอยา่งไร 

โครงสรา้งเวลาท่ีใชใ้นการจดัการศกึษา และสถานทีใ่นการจดัการศกึษา จะมกีารออกแบบใหส้อดคลอ้ง

กันอย่างไร มันคือการปฏิวัติ”
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 Formative Assessment ต่างจาก Summative Assessment ในการจัดการศึกษา 

เชงิสมรรถนะ ครตูอ้งการขอ้มลูผลการเรยีนเพือ่นำามาปรบัปรงุการสอนของตน และเพือ่สะทอ้นกลบัให้

เดก็ไดรู้ว้า่เขาควรปรบัปรงุการเรยีนรูข้องเขาตรงไหนอยา่งไร จงึตอ้งใชก้ารประเมนิแบบ Formative 

Assessment การประเมินแบบ Summative Assessment โดยการสอบ (Examination) ใช้เพื่อ

การตัดสินผลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ

 Personalization เป็นแนวคิดที่นักการศึกษาใช้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสู่การศึกษา 

เชิงสมรรถนะ เพราะหลักอันเป็นที่เข้าใจกันก็คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของแต่ละคน

	 7)	 แนวคิดการจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

  การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หมายถึง การวางแผนการสอนของ

หลักสูตรรายวิชา ที่เกิดจากการศึกษาและกำาหนดแนวทาง และวิธีการต้ังแต่ก่อนการสอน ขณะ

ดำาเนินการสอน และหลังการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนจบหลักสูตร

รายวิชานั้นแล้วสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา

องค์ประกอบของการจัดทำาแผนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ซึ่งจัดเป็นลำาดับ

ขั้น ดังนี้ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

  1) ขั้นศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน การวางแผนด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษา

วิเคราะห์ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากร นับเป็นองค์ประกอบที่เป็นข้ันตอนแรกที่มีความสำาคัญมาก 

ภารกิจที่จะต้องทำาในขั้นตอนนี้มีดังนี้

     1.1) ศกึษาหลกัสตูร วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร หวัเรือ่ง ตลอดจนขอบเขตของเนือ้หา

ที่กำาหนดอย่างคร่าว ๆ ในหลักสูตร

     1.2) สำารวจและวินิจฉัยผู้เรียน

     1.3) สำารวจทรพัยากรอืน่ ๆ  เชน่ งบประมาณสนบัสนนุ สิง่อำานวยความสะดวกตอ่การเรยีน 

การสอน เช่น อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น

     1.4) สำารวจสภาวะแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความสามารถของผู้สอนที่จะต้องนำา

มาใช้ในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

  2) ขั้นกำาหนดแนวทางและวิธีการ ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แล้ว  

กจ็ะนำาขอ้มลูดังกลา่วมากำาหนดวธิกีารสอนและสือ่การเรยีนการสอน ภารกจิทีจ่ะตอ้งกระทำาในขัน้นี ้ 

มีดังนี้

     2.1) กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

     2.2) กำาหนดวิธีนำาเข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงจูงใจ

     2.3) กำาหนดวิธีสอนในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์
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     2.4) กำาหนดสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับการจัดเตรียมสื่อที่จำาเป็นไว้ให้พร้อม

    2.5) กำาหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

    กำาหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนเลือกและสร้างเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เหมาะสม 

เช่น ใบงาน แบบทดสอบ เป็นต้น

   3) ขั้นดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการนำาสิ่งท่ีได้ศึกษาจัดเตรียมไว้มาใช ้

ในขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งพยายามใชว้ธิกีารทีจ่ดัเตรียมไว ้ผู้สอนจะตอ้งใช้ความรู้และทักษะในการนำาการเรียน  

ให้สำาเร็จผลตามเป้าหมายและวิธีการ

   4) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นของการตรวจสอบผลว่า ปฏิบัติการท่ีผ่านมาเป็นเช่นไร  

ผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด การเตรียมการในขั้นนี้จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงขั้นตอนนี ้

ก็จะเป็นขั้นของการนำาสิ่งที่เตรียมมาใช้ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในทันที  

ซึง่กจ็ะปอ้นขอ้มลูกลบัไปยังผูเ้รียนเพ่ือปรับความรูค้วามเขา้ใจใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายจากองคป์ระกอบ 

ของการจัดระบบในการวางแผนการสอนดังกล่าว จะเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อกำาหนดขั้นตอนการจัด 

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้เป็นระบบโดยดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

     4.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไป ตลอดจนขอบเขตเนื้อหา

     4.2) ศึกษาวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน

     4.3) กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

    4.4) เลือกวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน

     4.5) ดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

     4.6) ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน

     4.7) ศึกษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำามาปรับปรุงวิธีสอนในครั้งต่อไปผู้สอนจะต้องมี  

การวางแผนไวใ้นทุกขั้นตอนอย่างละเอยีดล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผูเ้รยีนมีความเขา้ใจในบทเรียนได้มาก

ท่ีสุด และในการดำาเนินการจัดการเรียนการสอนจะสามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยผู้สอนจำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอย่าง 

ตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ริม่ตน้กอ่นการสอน ขณะดำาเนนิการสอน และประเมนิผลความกา้วหนา้เป็นลำาดับสดุท้าย

		 8)	 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

   1) กำาหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes/Course Outcomes) หรือเรียกว่า 

สมรรถนะ หรือภาระงาน (Competencies or Tasks) อย่างชัดเจน ซึ่งสมรรถนะที่กำาหนดขึ้นเป็น

สิ่งจำาเป็นกับการศึกษาและการปฏิบัติงานในอาชีพต่าง  ๆ ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสมรรถนะที่กำาหนด 

   2) จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เลือกใช้สื่อที่หลากหลาย และอุปกรณ์ 

ที่จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (Task - Oriented Activities) ได้ สำาเร็จตามสมรรถนะที่กำาหนด 

เน้นกระบวนการเรยีนรู ้ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) แกผู้่เรยีนเปน็ระยะ เพ่ือให้ผู้เรียนไดป้รับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ 
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   3) ให้เวลาผู้เรียนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงานหน่ึง ๆ ให้สำาเร็จก่อนที่จะไปสู่ 

ภาระงานต่อไป ให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานให้สำาเร็จตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำาหนด  

ใชก้ารวดัผลแบบองิเกณฑ ์(Criterion Referenced) ในการประเมนิผลความสำาเรจ็ของผูเ้รยีนแตล่ะคน 

		 9)	 กลวิธีการจัดเรียนการสอน	(Delivery	Strategies)	

  • ใช้สื่อประเภท Audio-Visual Materials

  • การระดมสมอง (Brainstorming) 

  • กรณีศึกษา (Case Study) 

  • ประสบการณ์ทำางานร่วมกัน (Cooperative work Experience) 

  • การสาธิต (Demonstration) 

  • การอภิปราย (Discussion) 

  • การฝึกซำ้า ๆ (Drill) 

  • ศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) 

  • กิจกรรมกลุ่ม (Group Work) 

  • เชิญวิทยากรมาบรรยาย (Guest Speaker) 

  • ชุดการเรียน (Modules/Learning Packages) 

  • การบรรยาย (Lecture) 

  • ห้องปฏิบัติการแบบเปิด (Open Lab Sequences) 

  • จัดอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Panel Discussions) 

  • โครงงาน (Projects) เอกสารจากองค์กร บริษัท (Enterprise Papers) ผลงาน

ต้นแบบ (Prototypes) โครงงานวิจัย (Research Projects) แบบจำาลองต่าง ๆ (Models) 

  • การถาม – ตอบ (Questions and Answers) 

  • การทบทวน / ทำากิจกรรมเพิ่มเติม (Review / Reinforcement) 

  • บทบาทสมมุติ (Role Playing) 

  • เกมสถานการณ์จำาลอง (Simulation Games) 

  • Text or Reference Assessment

	 10)	 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	 (Competency	 Based	

Education:	CBE)

  CBE มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถที่เชี่ยวชาญ (ชำานาญ) ซึ่งต้องใช้เวลาในการ 

เรียนรู้ยาวนาน แนวทาง CBE จะกำาหนดความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้สูง และคาดหวัง 

กบัผูเ้รยีนทกุคน ผูเ้รยีนแตล่ะคนควรรบัผิดชอบตอ่ตวัเองใหถ้งึเป้าหมายการเรียนทีมุ่ง่พฒันาสมรรถนะ

นั้น ๆ นักการศึกษาต้องช่วยเอื้ออำานวยสนับสนุนผู้เรียนตามลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย ผู้เรียน 

ควรสามารถเรยีนในสถานทีแ่ละเวลาทีแ่ตกตา่งกนั จะไดร้บัการประเมนิตอ่เมือ่ผูเ้รยีนพรอ้ม ประเมนิ
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ความก้าวหน้าตามอัตราความก้าวหน้าของแต่ละคน ผู้เรียนต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน 

อยา่งยดืหยุ่น ผูเ้รยีนในแนว CBE จะได้รบัการประเมนิผ่านไดรั้บหนว่ย (กิต) การเรียนเมือ่เขาสามารถ

แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

  ปัจจุบันมีความสนใจต่อ CBE เพิ่มขึ้นมาก แนวทาง CBE สามารถช่วยผู้เรียนมั่นใจว่าจะ

สำาเร็จถึงเป้าหมายในการศึกษาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายด้านอาชีพ ในปี 2015 มีรายงานว่า 42 รัฐ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ CBE โดยมีขั้นตอนคือ การวางแผน การทดลองนำาร่อง (Piloting) 

และการใช้ (Implementing) U.S. Department of Ed. ได้ดำาเนินโครงการมีงบประมาณเพื่อ  

“ยกระดับ CBE” แม้จะยังไม่มีองค์ความรู้เชิงวิชาการท่ีเกิดจากโครงการนี้ แต่มีการนำาเสนอใน  

Webpage ที่เสนอว่า CBE ทำาให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

   Every Student Succeeds Act (ESSA) กำาหนดให้การประเมินผู้เรียนมีความยืดหยุ่น  

รัฐใดสามารถทำา (การประเมิน) เองได้ให้ใช้แนวทาง CBE ในการจัดการศึกษา การทดสอบให้อยู่ 

ในระดับพื้นที่เท่านั้น (Local Testing) นอกจากนี้ CBE ยังมีแนวทางการประเมินใหม่ ๆ (more  

innovative assessment approaches) เชน่ การประเมนิการปฏบิตั ิ(performance assessment)  

การใช้พอร์ทโฟลิโอ ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินที่เข้าถึง (capture) ความเชี่ยวชาญของผู้เรียน  

ซ่ึงเป็นความเช่ียวชาญทีเ่ปน็ผลรวมของเปา้หมายการเรยีนรู ้รายงานของ Innovation Lab Network 

College และ Career Read Task Force มบีทสรุปว่า ในการสนบัสนนุของมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน  

ทำาให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียน (Redesign) ของตัวเองใหม่ได้ สำาหรับระบบการประเมิน

เน้นความท้าทาย ความเป็นบุคคลเฉพาะตัวและใช้ฐานสมรรถนะ แม้ว่า CBE จะไม่ธรรมดาไม่ใช่ 

การจดัการศึกษาแบบเดมิ ๆ  แตก่ม็คีำานยิามทีต่กลงกัน (โดย INACOL, CESSO) คำานยิามประกอบดว้ย 

ลักษณะสำาคัญต่อไปนี้

  • ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญอย่างก้าวหน้า

  • สมรรถนะ เป็นความสามารถที่แสดงเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนได้ (Explicit) สามารถวัด

ได ้สามารถปรบัเปลีย่น (Transferable) วตัถุประสงค์การเรยีนรูไ้ปเป็นพลังความรูค้วามสามารถของ 

ผู้เรียนได้

  • การประเมนิเป็นส่ิงทีมี่ความหมายมาก (Meaningful) และเปน็การประเมนิประสบการณ์

การเรียนรู้เชิงบวกของผู้เรียน

  • นักเรียนได้เวลาในการเรียน การสนับสนุน ตามความจำาเป็นแต่ละบุคคล

  • ผลการเรยีนรู ้(Learning Outcomes) เนน้สมรรถนะทีป่ระยกุตใ์ชไ้ด ้เปน็การสรา้งสรรค์

ความรู้ ซึ่งผลการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะสำาคัญของผู้เรียน

  มีงานวิจัยที่ศึกษาจากครูและนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนแนว CBE บางเรื่อง

สำารวจสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การมีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) วินัยในตนเอง  

(Self - Regulated) พฤติกรรมทางวิชาการ (Academic Behaviors) ของนักเรียนเกรด 9 สมรรถนะ 

เป็นชุดของความสามารถในการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความสำาเร็จทางวิชาการ
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  มีงานวิจัยที่รายงานทั้งข้อดีและข้อจำากัดของแนวโน้ม CBE ข้อดีคือ พบว่ามีความ

เชื่อมโยงทางบวก ระหว่างประสบการณ์สำาคัญของผู้เรียนกับความสามารถในการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนที่เปล่ียนแปลงเชิงบวก เปล่ียนแปลงทั้งทักษะและพฤติกรรม เช่น การมีแรงจูงใจภายใน  

การจัดการตนเอง (Self - Efficacy) การควบคุมความคิด ในรายงานการวิจัยรายงานว่า จัดการแบบ 

ยดืหยุน่เพือ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้ เชน่ ให้เวลาเพิม่เตมิกบัผูเ้รยีน สนบัสนนุเชงิบวกกบัผูเ้รยีนเปน็พเิศษ

เพื่อให้เขามีแรงจูงใจภายใน และรู้ตัวว่าตนเองมีความสามารถที่เพียงพอด้านคณิตศาสตร์

  การวิจัยเกี่ยวกับ CBE มีตัวแปรที่กว้างมาก ในการทดลองใช้ CEB และการช่วยโรงเรียน 

ในการจัดการศึกษาแนว CBE มีหลายโรงเรียนที่ใช้แนว CBE แล้วนักเรียนก้าวหน้าตามมาตรฐาน

วิชาการถึงระดับท่ีสามารถแสดงออกอย่างเชี่ยวชาญ รวมท้ังผู้เรียนได้หน่วยกิตในการเรียนด้วย  

อย่างไรก็ตามมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้ทดลองใช้ CBE เต็มรูปแบบทั้งระดับนโยบายและระดับชั้นเรียน

ต�ร�งที่ 3  ความแตกต่างระหว่าง Competency - Based Education (CBE) กับ Standards – 

    Based Education (SBE)

Competency-Based Education (CBE) Standards-Based Education (SBE)

• ระบบ CBE เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้

หน่วยกิตการเรียนเมื่อเขาสามารถแสดงออก 

ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในวิชานั้น ๆ

• เป้าหมายการเรียนรู้ คือ ชุดกลุ่มของมาตรฐาน 

(เป้าหมายจึงกว้างกว่า SBE ) แต่ละคนพัฒนา

ก้าวหน้าถึงระดับที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 

สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาได้

• การบรรลุถึงสมรรถนะของผู้เรียนพิจารณาจาก

การทีผู่เ้รยีนใชท้ัง้ความรูแ้ละทกัษะอยา่งเช่ียวชาญ

รวมถึงความคิด (Cognitive) ความเข้าใจผู้อื่น  

(Intrapersonal) ความเข้าใจตนเอง (Intra- 

personal) 

• SBE มรีะบบของการสอน ระบบการประเมนิ 

การใหเ้กรด ประเมนิจากความรู้ความเข้าใจ

และทักษะของผู้เรียน

• เปา้หมายการเรียนรู ้(แนว SBE) คอืความรู้

และทกัษะทีผู้่เรยีนแตล่ะคนพฒันากา้วหนา้

ไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

  จุดเน้นที่เหมือนกันของ CBE กับ SBE คือ เป้าหมายการเรียนรู้เป็นเป้าหมายที่มี 

ความเหมาะสม เป็นทั้งความรู้ ทักษะ และความคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถแสดงออกในการ 

ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้
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  มีรายงานว่า บางโรงเรียนพึงพอใจ “สมรรถนะ” มากกว่าแนวทาง SBE ในมหาวิทยาลัย 
ทีใ่ช ้CBE ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชช้ดุของทกัษะทีซ่บัซอ้น (Complex Sets of Skills) ในชวีติจรงิได ้ 
ซึ่งต้องมีสติปัญญาด้านเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองด้วย

	 11)	การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

   การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจำาเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ 
การเรยีนรูต้ามจดุประสงคส์มรรถนะทีต้ั่งไวม้ากน้อยเพยีงใด ซ่ึงมรูีปแบบและวัตถปุระสงคแ์ตกตา่งกันไป  
โดยการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีในการวัดผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
และมคีวามมัน่ใจในการประเมนิตนเองและผู้เรยีนอืน่ (Self-Assessment และ Peer-Assessment) 
เพื่อความเข้าใจในสมรรถนะของตนได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถกำาหนดแนวในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงแต่การให้คุณค่าของผลสัมฤทธิ์เท่าน้ัน  
แต่เป็นขั้นตอนแรกในการนำาไปสู่การเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งตามโมเดลการเรียนรู้ 
ส่วนบุคคล (Jones, 2005) 
  สวุมิล วอ่งวาณชิ (2546) ไดก้ลา่วถงึแนวโนม้ของการประเมนิผลการเรียนรูจ้ะอยูบ่นพืน้ฐาน 
ของวิธีการต่อไปนี้
  1. รายวชิาเป็นหน่วยของการวเิคราะห ์ควรใชก้ารประเมนิที่ใช้ผลการปฏบิัติงานเป็นฐาน 
(Performance - Based Assessment) โดยเน้นการให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะและบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  2. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความหลากหลายและสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จิตสำานึกต่อสังคม
  3. การประเมินต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น
  4.  การประเมนิต้องวดัผ่านพฤติกรรม ผลงานทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนวิชาตา่ง ๆ  ในชีวติประจำาวนั  
ดังนั้น การประเมินจึงต้องยึดหลัก การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา มุ่งเน้น 
การประเมนิเชงิคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง กบัสภาพความเปน็จรงิทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤติกรรมและพฒันาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกทั้งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ 
  ขจรศกัดิ ์ศิริมยั (2554) กลา่วไวว้า่ การวัดและประเมนิ Competency แบ่งออกเป็นกลุม่ใหญ ่ๆ   
3 กลุ่ม คือ
  1. Tests of Performance เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้รับการทดสอบทำางานบางอย่าง เช่น 
การเขียนอธิบายคำาตอบ การเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด หรือการคิดว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตที่แสดงบน 
จอหมุนไปแล้วจะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล  
(Can Do) ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทนี้ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถทางสมองโดยทัว่ไป (General Mental Ability) แบบทดสอบทีวั่ดความสามารถเฉพาะ 
เช่น Spatial Ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และแบบทดสอบที่วัดทักษะหรือความ

สามารถทางด้านร่างกาย
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  2. Behavior Observations เป็นแบบทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเกตพฤติกรรม 

ของผู้รับการทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทนี้ต่างจากประเภทแรกตรงที่ผู้เข้ารับ 

การทดสอบไม่ต้องพยายามทำางานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่จะวัดจาก 

การสังเกต และประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม  

พฤติกรรมการทำางาน การสัมภาษณ์ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 

  3. Self Reports เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรู้สึก 

ทศันคต ิความเชือ่ ความสนใจ แบบทดสอบบคุลกิภาพ แบบสอบถาม แบบสำารวจความคดิเหน็ตา่ง ๆ   

การตอบคำาถามประเภทนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การทดสอบ 

บางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง Behavior Observations และ Self  

Reports เพราะการถามคำาถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด และทัศนคต ิ

ของผู้ถูกสัมภาษณ์และในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้

  เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การวัดหรือประเมินที่สอดคล้อง

ที่สุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการ ที่จะทำาให้การ

สังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ (1) ผู้ที่สังเกตและประเมินต้องทำาด้วยความตรงไปตรงมา 

(2) ผู้ทีส่งัเกตและประเมนิตอ้งใกลช้ดิเพยีงพอทีจ่ะสงัเกตพฤติกรรมของผูท้ีถ่กูประเมนิได้ตามรปูแบบ

ทีก่ำาหนดไว้นัน้ผูบ้งัคบับัญชาจะเปน็ผูป้ระเมนิสมรรถนะของขา้ราชการ โดยผู้บงัคบับญัชาจะทำาความ

เข้าใจกับความหมายและระดับของสมรรถนะที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทำางาน 

โดยรวม ๆ ของข้าราชการผู้นั้นสอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่ระดับใด โดยผู้บังคับบัญชาจะต้อง

หมั่นสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทำางานของผู้ที่ถูกประเมินไว้เป็นระยะ  ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐาน 

ยืนยันในกรณีที่ผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับระดับสมรรถนะที่ได้รับการประเมิน 

  การวัดสมรรถนะทำาได้ค่อนข้างลำาบาก จึงอาศัยวิธีการหรือใช้เครื่องมือบางชนิดเพ่ือวัด 

สมรรถนะของบุคคล ดังนี้ 

  1. ประวัติการทำางานของบุคคล ว่าทำาอะไรบ้าง มีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร  

เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทำางานทำาให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ 2.1) ผลการปฏิบัติที่เป็นเนื้องาน (Task Performance)  

เป็นการทำางานที่ได้เนื้องานแท้ ๆ  2.2) ผลงานการปฏิบัติที่ไม่ใช่เนื้องาน แต่เป็นบริบทของเนื้องาน 

(Contextual Performance) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช่น การมีนำ้าใจเสียสละ

ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น

  3. ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็น  

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ กำาหนดคำาสัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามที่กำาหนดประเด็นไว้  

กบัการสมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสร้าง คอื สอบถามตามสถานการณ์ คลา้ยกบัเปน็การพดูคยุกันธรรมดา ๆ   

แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมคำาถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ  

ให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด 
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  4. ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) เป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลาย ๆ  

อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ในศูนย์นี้ 

  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) หมายถึง  

การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  

และลูกค้า เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

  โดยการตรวจสอบสมรรถนะจะตรวจสอบวา่พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นสมรรถนะท่ีตอ้งการ

หรือไม่ และมีข้อสังเกตดังนี้ 

    1) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้ 

    2) สามารถลอกเลียนแบบได้ 

    3) มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร

    4) เป็นพฤติกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้หลายสถานการณ์ 

    5) เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นบ่อย ๆ 

   ทางเลอืกของการประเมนิสมรรถนะหากไมป่ระเมนิ สมรรถนะ ดว้ยการสงัเกต จะสามารถ 

ประเมินด้วยวิธีใดได้บ้าง ทางเลือกคือ การจำาแนกพฤติกรรมในแต่ละระดับสมรรถนะ ออกเป็นข้อ ๆ   

แล้วให้ผู้บังคับบัญชาตอบว่า ข้าราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นน้อย ปานกลาง หรือมาก 

ซึง่เปน็วธิกีารทีท่ำาให้แบบประเมนิมคีวามยาวมากขึน้ นอกจากน้ันอาจมคีวามยุง่ยากในการวเิคราะห์

คะแนน และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพิ่มขึ้น ท่ีสำาคัญไม่ว่าจะประเมินแบบใด ถ้าผู้ประเมิน 

ไม่ได้ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ผลการประเมินก็จะไม่เที่ยงตรงอยู่ดี 

  สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2556) กลา่วว่าการประเมนิผลแบบฐานสมรรถนะ 

ไมไ่ดด้ไีปกวา่หรือแตกตา่งไปจากวิธีการประเมินแบบเดมิ (Traditional Assessment) หรอืแบบอืน่ ๆ   

เพียงแต่การเมินแบบฐานสมรรถนะให้ความสำาคัญกับสมรรถนะที่กำาหนด 

  ในการฝกึอบรมหรอืศึกษาทางวิชาชีพ การประเมนิผลทีเ่นน้การปฏบิตั ิ(Performance - Based  

Assessment) เน้นที่กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ ซึ่งมักจะประเมินทักษะ 4 ด้าน คือ 

   1. ทักษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิ้น 

   2. ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกับ 

ภาระงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติภายใต้งานนั้น  ๆ 

   3. ทักษะในคาดการณ์อุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Skills) การประเมิน

ทักษะใช้ได้ดีโดยกำาหนดสถานการณ์จำาลอง 

   4. ทกัษะตามบทบาทและงานทีร่บัผดิชอบและสภาพแวดลอ้ม (Job / Role Environment)  

รวมถึงการทำางานร่วมกับผู้อื่น
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 วิธีก�รประเมินผลแบบฐ�นสมรรถนะ 

 1. เน้นกระบวนก�รเรียนรู้ (Learning Process) และมีการประเมินให้ความสำาคัญกับ 

การประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) อย่าต่อเนื่อง เพื่อติดตามดูความก้าวหน้า วินิจฉัย

จดุเดน่ จดุดอ้ย ของผูเ้รยีน ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และเปน็การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของผูส้อนไปดว้ย ในขณะเดยีวกนัตอ้งมกีารสอบสรุป (Summative Assessment) เพือ่วดัและตัดสนิ

กระบวนการเรียนรู้ (The End of Learning Process) ตอนเรียนจบรายวิชา 

 2. ใช้ก�รอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) วัดความสำาเร็จในการปฏิบัติของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ใช้ศักยภาพตามความสามารถโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ

กับผู้อื่นและตัดสินแบบอิงกลุ่ม 

 3. ประเมินสมรรถนะที่สำ�คัญก่อน (Crucial Outcomes) เพราะผลการเรียนรู้/ 

การปฏบิติัของทกุสมรรถนะ มคีวามสำาคญัไมเ่ทา่กัน บางสมรรถนะอาจมคีวามสำาคญักวา่อกีสมรรถนะ

หนึ่งที่ครูผู้สอนจำาเป็นต้องกำาหนดขอบเขตในการเรียนรู้และการประเมินผล 

 4. บูรณ�ก�รสมรรถนะต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้�ด้วยกัน ไม่ประเมินแยกตามหน่วยสมรรถนะ 

หรือ หน่วยสมรรถนะย่อยออกจากกัน แม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะกำาหนดแยกเป็น 

หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้สอนจะต้องสอนหรือประเมินผล 

แยกแตล่ะสมรรถนะ เพราะในการจดัเนือ้หาการสอนแตล่ะหนว่ยอาจตอ้งเกีย่วข้องกบัสมรรถนะตา่ง ๆ   

ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน 

 ในการวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริงจำาเป็นจะต้องใช้เทคนิค/

วิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง เพื่อสังเกตการกระทำา รวมถึงการแสดงออกหลาย ๆ 

ด้านของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงท้ังในและนอกห้องเรียน ดังที่สำานักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้

  1. การสังเกต เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหน่ึงในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด 

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถทำาได้ทุกเวลา  

ทุกสถานที่ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน เครื่องมืออื่น ๆ  

ที่ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึก

ระเบียนสะสม เป็นต้น

  2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น  

ความคดิ (สตปิญัญา) ความรูส้กึ กระบวนการขัน้ตอนในการทำางาน วธิแีกป้ญัหา ฯลฯ อาจใชป้ระกอบ 

การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น

  3. การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำาผลการประเมินไปใช้ทันที 

ใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมิน

ที่ควรดำาเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่าง ๆ  

เป็นต้น งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น  
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แบบฝกึหดัทีเ่นน้การเขยีนตอบ เรยีบเรยีง สรา้งสรรค ์(ไมใ่ชแ้บบฝกึหดัทีเ่ลียนแบบขอ้สอบเลอืกตอบ 

ซึ่งมักประเมินได้เพียงความรู้ความจำา) งานโครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผน 

จัดการดำาเนินการ และแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียน

ตอบและปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทำางาน

  4. การรายงานตนเอง เปน็วธิกีารใหเ้ขยีนบรรยายหรอืตอบคำาถามสัน้ ๆ  หรือตอบแบบสอบถาม 

ทีค่รสูรา้งขึน้ เพือ่สะทอ้นถงึการเรียนรูข้องนักเรยีนทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ วธิคีดิ วธิทีำางาน ความพอใจ 

ในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

  5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 

ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น 

จากเพื่อนครูโดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเพื่อนนักเรียนโดยจัดชั่วโมงสนทนาวิพากษ์ผลงาน 

(นักเรียนต้องได้รับคำาแนะนำามาก่อนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) จากผู้ปกครอง

โดยจดหมาย/สารสัมพันธ์ที่ครู หรือโรงเรียน กับผู้ปกครองมีถึงกันโดยตลอดเวลา

  6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบควรใช ้

แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

    6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความสำาคัญเพียงพอท่ีจะแสดงถึง 

ภูมิความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ

    6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน

    6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร

    6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้าน มาผสมผสานและ

แสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

    6.5 ควรมีคำาตอบถูกได้หลายคำาตอบ และมีวิธีการหาคำาตอบได้หลายวิธี

    6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคำาตอบอย่างชัดเจน

  7. การประเมนิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แฟม้สะสมงานหมายถงึ สิง่ทีใ่ชส้ะสมงานของนกัเรยีน

อย่างมีจุดประสงค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ  หรือ

หลาย  ๆ  เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน 

ความสามารถ/คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง

 ก�รใช้ก�รประเมินผลเพื่อก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน

 รูปแบบของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนสามารถทำาได้ในรูปแบบของ  

การทำากิจกรรมในลักษณะภาระงาน (Task) และการถามคำาถามผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช ่

การทดสอบ อาจจัดในรูปแบบการพูดคุยกับผู้เรียน หรือการตัดสินใจบางอย่างเพ่ือสะท้อนข้อมูล 

เชิงคุณภาพเก่ียวกับสมรรถนะของผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เมื่อสิ้นสุดบทเรียนครูต้อง

ประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนดังนี้
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ภ�พที่ 4 รูปแบบของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน

อธิบ�ยวัตถุประสงค์ของก�รเรียนและประโยชน์ของก�รเรียน

ตรวจสอบคว�มเข้�ใจวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

อธิบ�ยสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำ�และจำ�เป็นต้องส่ง

แนะนำ�เกณฑ์ก�รประเมินและตรวจสอบคว�มเข้้�ใจ

ให้โอก�สผู้เรียนได้รับก�รประเมินจ�กผู้เรียนอื่น

ให้โอก�สผู้เรียนได้ประเมินตนเอง

ครูเป็นผู้นำ�ในก�รประเมินผลง�นผู้เรียน

ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

ให้โอก�สผู้เรียนได้พัฒน�ตนเองจ�กข้อมูลย้อนกลับ

ให้โอก�สผู้เรียนได้ใช้เกณฑ์ก�รประเมิน

เพื่อเข้�ใจม�ตรฐ�นและก�รใช้เกณฑ์

ให้คำ�แนะนำ�และก�รสนับสนุนก�รเรียนของแต่ละบุคคล

และให้คำ�พูดแนะนำ�
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 การประเมินผลเป็นการรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าถึงเกณฑ์ หรือ 

ระดบัทีก่ำาหนดในมาตรฐาน หรอืตามผลการเรยีนรูท่ี้กำาหนดในหนว่ยสมรรถนะ สมรรถนะยอ่ย และตวัชีว้ดั  

เพื่อตัดสินว่า ผู้เรียนสำาเร็จตามสมรรถนะที่กำาหนดหรือไม่ การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐาน

สมรรถนะควรทำาควบคู่กับการเรียนการสอน โดยวัดทั้งความรู้ทักษะ และการนำาไปประยุกต์ใช้

 ดังนั้นการวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปได้ 

ดังนี้

 ระดับชั้น ป.1 – 2 ไม่ประเมินผลตามตัวชี้วัด แต่เน้นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment 

for Learning : AfL) ทีช่ว่ยวนิจิฉยักระบวนการ วธิกีารเรยีนรู ้และใหข้อ้มูลเพือ่ปรบัปรงุวธิกีารเรยีนรู้ 

และการทำางานของผู้เรียน โดยการประเมินจะให้ความสำาคัญกับการประเมินแบบย่อย (Formative 

Assessment) อยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ตดิตามดคูวามกา้วหนา้ วินจิฉยัจดุเดน่ จดุดอ้ย ของผูเ้รยีน ใหข้อ้มลู 

ย้อนกลับ และเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไปด้วย

 ผู้เรียนเป็นผู้จัดทำาบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนเป็นผู้จัดทำาสมุดรายงานผลการเรียนรู้ 

(สมุดพกเดิม) โดยจัดทำาเป็นรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ  

ผู้สอนทำาการวิเคราะห์และบันทึกร่องรอยของการแสดงให้เห็นถึงการใช้สมรรถนะของผู้เรียนใน

เหตุการณ์ที่ถูกกำาหนดขึ้น หรือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 เมือ่จบชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 มีการทดสอบระดบัชาต ิ(National Test) จดัสอบโดยสำานกัทดสอบ

ทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทดสอบใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้  

Literacy 2) ด้านคำานวณ Numeracy และ 3) ด้านเหตุผล Reasoning รวมถึงมีการประเมิน 

สมรรถนะต่าง ๆ แบบสรุปรวม (Summative Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้ 

โดยอาจใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต รายการประเมิน (Checklist) การสาธิต 

และตั้งคำาถาม แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซึ่งใช้ประเมิน

ดา้นความรู ้การสอบปากเปลา่ การทำาโครงงาน สถานการณจ์ำาลอง แฟม้สะสมผลงาน การประเมนิผล 

โดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบ

และบันทึกผลได้

 การประเมินสมรรถนะมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสมรรถนะท่ีจะประเมิน โดยวิธี

ประเมินจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่จะนำามาใช้ประเมิน 3 ด้าน คือ ความรู้ พฤติกรรม  

การทำางาน และทัศนคติ ทำาให้ผลของการประเมินสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับสมรรถนะ 

ของแตล่ะบคุคลวา่มีสมรรถนะในการปฏิบตังิานในระดบัใด จะตอ้งผา่นการประเมนิดว้ยวธิกีารตา่ง  ๆ   

ดงัที ่กติตพิงษ ์เลศิเลยีงชยั (2547) ไดก้ลา่ววา่ การประเมินสมรรถนะมีหลายวธิท่ีีจะสามารถชีใ้หเ้หน็

ได้ว่า บุคลากรนั้นมีสมรรถนะแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด หลักทั่วไปจะใช้วิธีการดังนี้ 
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 1. ใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมนิความสามารถของตนเองกอ่น จากน้ันคอ่ยประเมินผูใ้ตบั้งคบับัญชา

แล้วหาข้อสรุปร่วมกันว่าสมรรถนะของบุคคลนั้นอยู่ในระดับใด

 2. กรณีที่การประเมินมีความเห็นแตกต่างกัน อาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น 

  - พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมที่ผ่านมาประกอบการประเมิน

  - ใช้วิธีสอบเป็นตัววัดผลการประเมินได้ เช่น สมรรถนะในเรื่องของความรู้ 

  - พิจารณาจากพฤติกรรมและวิธีการทำางาน การแก้ไขปัญหาการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงถึงพฤติกรรมและบทบาทของเขา ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เรียกกันว่า  

STAR Technique คือ 

  S = Situation ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากลา่วถงึการแก้ปญัหาสถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะ

เรื่องที่ต้องการประเมิน

  T = Task  ผู้ใต้บังคับบัญชาดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดบ้าง

  A = Action ผู้ใต้บังคับบัญชามีกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 

  R = Result ผลท่ีเกิดขึน้เปน็อยา่งไร ผูใ้ต้บงัคบับญัชามคีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งน้ันจรงิ

หรือไม่ 

 3. ผลการประเมินสมรรถนะจะเปน็เรือ่ง ๆ  ไป ไมส่ามารถเฉลีย่กนัไดว้า่การมรีะดบัความสามารถ

ในสมรรถนะเรื่องนี้มากสามารถทดแทนสมรรถนะในเรื่องที่ขาด่ได้ 

  ผลการประเมินสมรรถนะบ่งชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่มีระดับ

สมรรถนะที่แตกต่างกัน ดังที่ ชนะ กสิภาร์ (2546) เสนอแนวคิดคุณสมบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา  

แนวใหม่ (Thai Vocational Qualifications: TVQ) 6 ระดับ โดยยึดสมรรถนะเป็นฐานและแบ่ง

เป็น 6 ระดับ เป็นรูปแบบการพัฒนาตนที่เรียกว่า “การเรียนการฝึกอบรมระบบฐานสมรรถนะ” 

(Competency-Based Education and Training) มีรายละเอียดสมรรถนะแต่ละระดับ  

ดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ระดับสมรรถนะและคำาบรรยายระดับสมรรถนะ

ระดับสมรรถนะ คำ�บรรย�ยระดับสมรรถนะ

ระดับ 1 ทำางานประจำาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการผลติของอตุสาหกรรมและมาตรฐานที่

วสิาหกจิกำาหนด สามารถแสดงทกัษะการเรียนรูแ้ละการพฒันาปรบัปรงุตนเอง

ระดับ 2 งานทีย่ากขึน้ หรอืงานไมป่ระจำาทีต้่องรับผดิชอบด้วยตนเองบา้งหรือมอีสิระ

ในการทำา โดยปกติทำาเปน็ทมี สามารถทีจ่ะแสดงทกัษะการเรยีนรู ้การพฒันา

ปรับปรุงตนเอง และแสดงร่องรอยหลักฐานการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ

สถานประกอบการ

ระดับ 3 งานท่ียากและงานไม่ประจำาที่ต้องรับผิดชอบพอสมควรและมีอิสระใน 

การทำา โดยมีคนอื่นควบคุมและแนะนำาบ้าง สามารถแสดงทักษะ 

การเรียนรู้ การพัฒนา ปรับปรุงตนเอง

ระดับ 4 สามารถปฏบัิตงิานในฐานะหวัหนา้งานหรอืผูบ้รหิารระดบัลา่งและวธีิปรบัปรงุ 

กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 สามารถปฏบัิตงิานในฐานะผูบ้รหิารระดับกลาง ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการจดัการคนอืน่  

ในการวางแผนที่สร้างสรรค์การจัดการโครงการและการพัฒนาบุคลากร 

มีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผน 

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร การเงนิของธรุกจิการดำาเนนิการเปลีย่นแปลง 

การปฏิบัติงานมีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

 ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าระดับสมรรถนะเร่ิมจากระดับ 1 ข้ันพื้นฐาน จนถึงระดับ 6  

แต่ละระดับจะระบุความสามารถที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยระดับ 6 เป็นระดับขั้นสูงสุด 

ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการขั้นสูง

  เทือ้น ทองแกว้ (2550) กลา่ววา่ ระดบัสมรรถนะ หมายถึง ระดับความรูท้กัษะและคุณลักษณะ

ซึ่งแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 ก) แบบกำาหนดเป็นสเกล (Scale) สมรรถนะแต่ละตัวจะกำาหนดระดับความรู้ ทักษะ

และคุณลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยกำาหนดเป็นตัวชี้บ่งพฤติกรรม (Behavioral Indicator)  

ที่สะท้อนถึงความสามารถในแต่ละระดับ (Proficiency Scale) โดยกำาหนดเกณฑ์การจัดระดับ  

ความสามารถไว้ 5 ระดับ คือ 1) ระดับเริ่มต้น (Beginner) 2) ระดับมีความรู้บ้าง (Novice)  

3) ระดับมีความรู้ปานกลาง (Intermediate) 4) ระดับมีความรู้สูง (Advance) และ  

5) ระดับเชี่ยวชาญ (Expert) 
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 ข) แบบไมก่ำาหนดเปน็สเกล เปน็สมรรถนะพฤตกิรรมเชงิความรูส้กึ หรอื เจตคตทิีไ่มต่อ้งใชส้เกล 

เช่น ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น 

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2551) ได้กำาหนดระดับขั้นของสมรรถนะดังนี้ 

  1. ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นเริ่มต้น หรือเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic Level) 

  2. ขั้นทักษะ (Skill) เป็นขั้นประสบการณ์ (Experience Level) 

  3. ขั้นเชี่ยวชาญ (Expert Level) 

 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) กล่าวถึง ระดับของสมรรถนะว่า เป็นการกำาหนดระดับทักษะ 

ความรู้ความสามารถของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 5 

ต�ร�งที่ 5  ระดับความสามารถและคำาบรรยายระดับความสามารถ

ระดับคว�มส�ม�รถ

(Proficiency Level)

คำ�อธิบ�ยระดับคว�มส�ม�รถ

(Proficiency Description)

L 1

Beginner

มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติงานประจำาวัน 

ตามหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ เปน็งานทีไ่มยุ่ง่ยากซบัซอ้น สามารถรวบรวมขอ้มลู  

ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถให้คำาแนะนำา  

เบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

L 2

Well-trained

มคีวามรู้และทักษะ สามารถนำามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัตงิานตา่ง ๆ  ได้

อย่างเหมาะสม อธิบาย/สอน สาธิตงานของตนให้ผู้อื่นได้รวมทั้งสามารถ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/เบื้องต้นได้

L 3

Experienced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน สามารถนำามาใช้

ปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สามารถ

วางแผน ควบคุม ติดตามงาน และให้คำาปรึกษาแนะนำากับผู้เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรได้

L 4

Advanced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานมีท่ีความซับซ้อนสูง สามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ในงานเชิงวิชาการ วางแผน ให้คำาปรึกษาแนะนำาภายนอก

องค์กรได้ อธิบายภาพรวมของหน่วยงานและสามารถกำาหนด/ 

พฒันารปูแบบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ  รวบรวม/ ประยุกต์ใช้กระบวนการ

ปฏบิตังิานท่ีเปน็เลศิ รวมทัง้ถา่ยทอดแผนงานเชงิกลยทุธ ์ภายในองคก์รได้
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ระดับคว�มส�ม�รถ

(Proficiency Level)

คำ�อธิบ�ยระดับคว�มส�ม�รถ

(Proficiency Description)

L 5

Expert

มคีวามเชีย่วชาญ ชำานาญระดบัสงู สามารถคดิในเชงิยทุธศาสตรน์โยบาย 

ประเมิน คาดการณ์แนวโน้ม การคิดค้นสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดกลยุทธ์

สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการระดับองค์กรวิชาชีพ 

ทั้งภายในประเทศและ/หรือนานาชาติ

 จากตารางที่ 5 แสดงระดับความสามารถและคำาบรรยายระดับความสามารถ ตั้งแต่ขั้น L1  

ซึ่งมีความรู้และทักษะในขั้นพื้นฐาน ถึง L5 มีความเชี่ยวชาญ ชำานาญระดับสูง 

 สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลควรกำาหนดระดับสมรรถนะ ซึ่งการกำาหนดระดับ 

จะบ่งช้ีถึงระดบัความรูค้วามสามารถและเจตคตใินการปฏิบติังาน โดยระดบัความสามารถของสมรรถนะ

แต่ละระดับ จะแตกต่างกันตามลักษณะงานและความเหมาะสมที่แสดงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามลำาดับ มีลักษณะการประเมินที่เป็นระบบสอดคล้องกับการจัด 

การเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

ผู้สอนจะต้องนำาเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน วิธีการให้

คะแนนมคีวามยตุธิรรม และผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิ เพือ่ใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการวดัและประเมิน

ผลมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

	 12)	 หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่างๆ

  ในหลายประเทศเริม่มีการนำาหลักสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)   

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นผลรวมของกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ท่ีนำาไปใช้

โดยผู้เรียนมากกว่าที่จะมุ่งเน้นสนใจในสิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาแบบเดิม

ที่เคยปฏิบัติกันมา ตามหลักการหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและปรับไปตามความต้องการ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้เรียน ครู และสังคม อันมีนัยว่ากิจกรรมและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 

ถกูเลอืกนำามาใชเ้พือ่ใหผู้เ้รียนไดร้บัและประยกุตใ์ช้ความรู้ ทกัษะ และเจตคตทิีมี่ตอ่สภาพการณ์ตา่ง ๆ   

ที่พบในชีวิตประจำาวัน ตามปกติหลักสูตรฐานสมรรถนะถูกออกแบบครอบคลุมชุดสมรรถนะสำาคัญ 

ทีอ่าจมลีกัษณะขา้มหลกัสตูรและ/หรอืข้ามวิชาเขา้มาใชใ้นการพัฒนาการศกึษามากขึน้ โดยในงานวจิยันี ้ 

จะกล่าวถึงตัวอย่างของการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)   

จากประเทศต่าง ๆ  ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ตั้งแต่ ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ 

ขั้นตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำากัด และการประเมินผล โดยสามารถนำาเสนอ 

ตามรายละเอียดได้ดังนี้
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  1) ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ

   ในประเทศฟนิแลนด์ไดก้ล่าวถึงการจำาแนกสมรรถนะท่ัวไป (Generic Competences)  

เป็น 3 ประเภทคือ

   (1) สมรรถนะที่เป็นเครื่องมือ (Instrumental Competences) : ความสามารถ

ทางปัญญา ความสามารถทางวิธีวิทยา ความสามารถทางเทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา

   (2) สมรรถนะระหว่างบุคคล (Interpersonal Competences) : ความสามารถ

ของปัจเจกบุคคล เช่น ทักษะทางสังคม (ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการประสานงาน)

   (3) สมรรถนะเชิงระบบ (Systematic Competences) : ความสามารถและ

ทกัษะทีเ่กี่ยวข้องกับทัง้ระบบ (การผสานกนัของความเขา้ใจ ปฏภิาณไหวพรบิ และความรู้  การไดม้า 

ซึ่งสมรรถนะที่เป็นเครื่องมือและสมรรถนะระหว่างบุคคล) 

   ตัวอย่างสมรรถนะทั่วไป

    - การติดต่อสื่อสาร

    - ความคิดสร้างสรรค์

    - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

    - การเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม

    - ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาวะทางจิต

    - ความเป็นผู้ประกอบการ

    - ทัศนะทันโลก

    - สุขชีววิถี

    - ประสิทธิผลระหว่างบุคคล

    - ความเป็นผู้นำา

    - การเรียนรู้ตลอดชีวิต

    - การแก้ไขปัญหา

    - ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติ

    - การทำางานเป็นหมู่คณะ

   โดยหนว่ยพฒันาการสอนของมหาวทิยาลยัอลู ู(the Teaching Development Unit 

of The University of Oulu (Karjalainen, 2003)) ได้กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ได้แก่

    - รูปแบบบนฐานหน่วยการเรียนรู้ (The Study-Unit-Based Curriculum)

    - รูปแบบแบบโมดูล (The Module Model)

    - หลักสูตรแกนฐานสมรรถนะ (The Competency-Based Core Curriculum)

    - หลักสูตรบนฐานโครงงาน (The Project-Based Curriculum)

    - หลักสูตรแบบบล็อก (The Block Model)
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 ส่วน Laurea University of Applied Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้าน

วทิยาศาสตร์ประยุกตแ์รกทีเ่ร่ิมดำาเนินการปฏริปูหลกัสตูรในฟนิแลนด์ เป็นศนูยก์ลางแหง่ความเปน็เลศิ 

ในการพฒันาระดบัภมูภิาคในชว่งเวลาทีส่องและสามในป ีค.ศ. 2003 - 2004 และค.ศ. 2006 – 2007 

ปัจจัยที่เป็นรากฐานของการปฏิรูปหลักสูตรที่ดำาเนินการโดย Laurea University ในทศวรรษแรก

ของศตวรรษที่ 21 คือ

  1. พื้นฐานในการคิดเชิงยุทธศาสตร์รวมของ Laurea University

  2. พื้นฐานในการสอนและปรัชญาการศึกษา

  3. พื้นฐานในรูปแบบหลักสูตรอุดมศึกษา

  4. พื้นฐานในวัตถุประสงค์ของเขตพื้นที่อุดมศึกษาแห่งยุโรป

  5. พื้นฐานในความต้องการของภาคการจ้างงาน

 โดย Laurea University of Applied Sciences ได้เริ่มต้นการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ

จากพื้นฐานดังกล่าวจนพัฒนาขึ้นเป็นสมรรถนะทั่วไปเบื้องต้น 6 ประการ ได้แก่

  1. สมรรถนะด้านจริยธรรม (จริยธรรม ค่านิยม ความรับผิดชอบ)

  2. สมรรถนะดา้นความคดิ (การสะทอ้นคดิ การจดัการการเปลีย่นแปลง ทกัษะมนษุย ์ 

   ทักษะการเรียนรู้)

  3. สมรรถนะด้านโลกาภิวัตน์ (การเข้าใจโลกาภิวัตน์ สมรรถนะด้านวัฒนธรรม 

   และสังคม สมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม และสมรรถนะด้านการระหว่างประเทศ)

  4. สมรรถนะด้านเครือข่าย (ทักษะทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร  

   การสร้างเครือข่าย การประสานงาน การมีจิตบริการ การให้ความสำาคัญกับลูกค้า)

  5. สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำา (สมรรถนะด้านการจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการเป็น 

   ผู้ประกอบการ)

  6. สมรรถนะด้านนวัตกรรม (แนววิธีที่เน้นการวิจัยและพัฒนา ทักษะการวิจัย 

   และพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ด้านนวัตกรรม ด้านการพยากรณ์ ด้านอนาคต)

 ในเอกสารเรื่อง Competence–Based Curriculum ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ

รวันดาได้แบ่งสมรรถนะออกเป็นสองประเภทคือสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competences) ได้แก่

  - การอ่านออกเขียนได้

  - การคิดคำานวณ

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - ความเป็นพลเมืองและอัตลักษณ์ของชาติ

  -  ความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  -  การสื่อสารด้วยภาษาราชการ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน83

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขัอง

 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences)

  -  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  -  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  -  การวิจัยและการแก้ปัญหา

  -  การติดต่อสื่อสาร

  -  การร่วมมือประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะชีวิต

  -  การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 สมรรถนะประกอบไปด้วยสิ่งที่ฝึกได้ 10 ประการ คือ

  1.  ทักษะ

  2.  ความรู้ 

  3.  ความสามารถ

  4.  พฤติกรรม

  5.  เจตคติ

  6.  ความถนัด

  7.  ความมั่นใจ

  8.  ประสบการณ์

  9.  ความสามารถพิเศษ

  10. ความชำานาญ

 รวมเรือ่งของการประสานเพือ่ทำางานต่าง ๆ  ปฏบิติัภารกจิให้สำาเรจ็ แสดงบทบาท หรอืทำาใหบ้รรลุ 

วตัถปุระสงคส์มรรถนะ  ทัง้นีอ้าจจะรวมหรอืไมร่วมคา่นยิม ศีลธรรม จรยิธรรม ความเชือ่ คณุลกัษณะ 

คุณภาพ หรือบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลก็ได้ เช่น

  1.  ความต้องการตามที่วินิจฉัยไว้

  2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  3.  สาระคอร์สการเรียน

  4.  ผู้สอน

  5.  การบริการสนับสนุน

  6.  ทรัพยากรการเรียนรู้

  7.  วิธีการสอน

  8.  วิธีการประเมินผล

  9.  การคาดหวังการกระทำา

  10.  ข้อกำาหนดในการสำาเร็จการศึกษา
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 2) ขั้นตอนและกระบวนก�ร

  เอกสารเรื่อง The Why, What and How of Competency – Based Curriculum 

Reforms : The Kenyan Experience ของ UNESCO International Bureau of Education  

ได้ระบุวงจรการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของ KICD ไว้ดังนี้

  1. การศึกษาประเมินความจำาเป็นของชาติ 

   - การเก็บข้อมูล

   - การเขียนรายงาน

   - การเผยแพร่รายงาน

      2. การก่อร่างสร้างนโยบาย

   - การทบทวน

   - เป้าหมายการศึกษาของชาติ

   - วัตถุประสงค์ของระดับชั้น

   - จำานวนวิชา

  3. การออกแบบหลักสูตร

   -  วัตถุประสงค์ทั่วไปของวิชา

   -  สาระการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่อง

   -  แผนภาพขอบข่ายและลำาดับขั้น

   -  การออกแบบหลักสูตร

  4. การพัฒนาและการให้ความเห็นชอบประมวลรายวิชา

   -  ปฏิบัติการเขียน

   -  คณะทำางานรายวิชา

   -  คณะทำางานคอร์ส

   -  คณะกรรมการวิชาการ

   -  การพิมพ์และการผลิตประมวลรายวิชา

   -  การจ่ายแจกประมวลรายวิชา

   5. การพัฒนาเครื่องใช้สนับสนุนหลักสูตร

   -  การผลิตหนังสือหลักสูตรและคู่มือครู

   -  การผลิตวัสดุเครื่องใช้ที่ไม่ต้องพิมพ์

  6. การเตรียมครู

   -  การผลิตคู่มือ

   -  ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ภาคสนามเรื่องหลักสูตร
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   7. การทดสอบก่อนใช้/การนำาร่อง/การวางขั้นตอนการทำางาน

   -  การเลือกโรงเรียนนำาร่อง

   - การพัฒนาวัสดุการสอน

   - การนำาร่อง

   - การตรวจสอบการนำาร่อง

   - การทบทวนประมวลวิชา

   - การเบิกวัสดุสนับสนุนหลักสูตร 

   8.  การเปิดตัวระดับประเทศ

   - การปฐมนิเทศครู

   - การแจกจ่ายประมวลวิชา

   - การนำาไปปฏิบัติ

   9. การตรวจสอบและการประเมินผล

   -  การตรวจสอบ

   -  การประเมินผลสรุปรวม

   -  การทบทวนประมวลวิชา

   -  คณะกรรมการวิชาการ

   -  คณะทำางานรายวิชา

 Roumen Nikolov, Elena Shoikova และ Eugenia Kovatcheva ได้อธิบายไว้ในเอกสาร 

Competence - Based Framework for Curriculum Development (2014) ว่ามรรควิธีสำาหรับ

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะแบ่งออกเป็น สองส่วน ใน 6 ขั้นตอน คือ 

 ส่วนท่ีหนึ่ง ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากหลักสูตรฐานเน้ือหา

สาระกับเวลาแบบเดิมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5)

 ข้ันท่ี 1 การสร้างแนวคิด (Conceptualisation) พัฒนาความคิดทั้งสถาบันการศึกษา 

  ในเรื่องความพร้อมที่จะโอบรับการเปลี่ยนแปลง

     1.1 คิดผ่านความต้องการของภาคธุรกิจ

  1.2  ทำาใหน้โยบายและการออกแบบหลกัสตูรใหมก่ระจา่งชดักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

   ที่สำาคัญ ๆ

     1.3 พัฒนายุทธศาสตร์

     1.4 หาการสนับสนุนเพื่อภารกิจนำาร่อง
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 ขั้นที่ 2 การวางแผน (Planning) สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน แผนที่เส้นทางสู่อนาคต

    2.1 ประชุมการทำางานกับผู้ร่วมงานหลัก

     2.2  ทบทวนแนวคิด พัฒนาแผนและเส้นทางเวลาการทำางาน

    2.3  ระบุและตกลงเรื่องคนที่ต้องการนำาเข้าร่วมคณะทำางาน

     2.4 กำาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

     2.5  สร้างและเริ่มดำาเนินการแผนการสื่อสาร

 ขั้นที่ 3  การรวบรวมข้อมลู (Data Collection) การวเิคราะหช์อ่งทางจากจดุนีไ้ปสู่ปลายทาง 

  ได้อย่างไร

     3.1 พัฒนาเทคนิควิธีการที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำาหรับงานและกลุ่มงาน

   แต่ละด้าน

        - การวิเคราะห์ตัวแบบภาคเศรษฐกิจ

         - ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ

         - สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

     3.2  ทำากำาหนดการและดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างหมวดหมู่สมรรถนะต่าง ๆ (Data Analysis &  

  Create Catalog of Competences) ระบุนิยามเส้นเวลาการจัดการรายปี

     4.1  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

     4.2  สร้างหมวดหมู่สมรรถนะที่จัดทำาตามแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

     4.3  บรรยายสมรรถนะแต่ละอันด้วยคำาจำากัดความ พฤติกรรม และลำาดับขั้น

     4.4  ดำาเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง

 ขั้นที่ 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Develop Competence - Based Curriculum)  

  เผชิญวัฒนธรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อธำารงปณิธานที่ตั้งไว้

     5.1  จับคู่สมรรถนะกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้

     5.2  ดำาเนินการออกแบบคอร์สรายวิชา

     5.3  พัฒนา

         - กิจกรรมการเรียนรู้

         - การประเมินผล

        - ทรัพยากรความรู้

    5.4 ทบทวนร่วมกับผู้นำาคนสำาคัญ ๆ
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 ส่วนที่สอง การแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ขั้นที่ 6)

 ขั้นที่ 6  พัฒนาเครื่องมือและการทดลองนำาร่อง (Develop Applications & Pilot Test)  

  สร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์

     6.1  สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และการสอน

    6.2  ดำาเนินการทดลองนำาร่อง

     6.3  พัฒนากรอบสมรรถนะ

 3) ประโยชน์และข้อจำ�กัด

  ในการปฏริปูหลกัสตูรฐานสมรรถนะในนานาประเทศ สามารถสรุปประโยชน์และข้อจำากดั

ของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ดังนี้

  - เข้ากันได้ดีกับปฏิบติัการการเรยีนรูแ้ละไมใ่ชก่ารศกึษาทีย่ดึตามเวลา (ชัว่โมงหนว่ยกติ)

  - ยึดเป้าหมายไว้ที่การเรียนรู้ (เฉพาะสิ่งที่ต้องการและเวลาที่ต้องการ)

  - การเรียนรู้มีลักษณะได้รับการวางแผน ผูกสัญญา และปฏิบัติตามด้วยกรอบภาระงาน

   เฉพาะบุคคลในกำาหนดการและเวลาที่ยืดหยุ่น

  - ระบุเป้าหมายสำาคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สนับสนุนองค์กรหรือสถาบัน

  - แรงจูงใจจากคุณธรรมแบบสำาเร็จรูป

  - ยอมรับและให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้เดิม (ประเมินสมรรถนะเดิมก่อนและ 

   เน้นการสร้างความชำานาญในสิ่งใหม่)

  - จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนแก่ผู้เรียนและผู้สนับสนุน

  - ดีเยี่ยมสำาหรับผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะที่สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีคำาแนะนำา

  - มีข้อจำากัดคืออาจไม่เหมาะกับกระบวนการและระเบียบวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

 

 4) ก�รประเมินผล

  ในปฏิบัติการการเรียนรู้ ผู้คนได้รับสาระความรู้ ได้พัฒนาทักษะ และนิสัยพฤติกรรม 

การทำางาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทั้งสามส่วนนี้กับสถานการณ์จริง การเรียนรู้และการประเมิน

ผลบนฐานการปฏิบัติแทนชุดยุทธวิธีสำาหรับการได้รับและการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และนิสัย

พฤติกรรมการทำางาน ผ่านการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่มีความหมายและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

การประเมินผลจึงควรให้ความสำาคัญกับความสมดุลย์ของทั้งสามส่วนนี้

  การประเมินผลควรทำาให้ผู้เรียนสนใจและเห็นความสำาคัญ โดยทำาเป็นรายการ  

(Assessment Lists) แสดงลำาดบัขัน้พัฒนาการ (Benchmarks) ของความรู ้ทกัษะ และนสัิยพฤติกรรม

การทำางานตามวัฏจักรของการเรียนรู้ (The Cycle of Learning) 
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 ในเอกสารสรุปภาพรวมของกรอบหลักสูตรสำาหรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 2015 เรื่อง Competence – Based Curriculum ของคณะกรรมการ

การศึกษารวนัดาและกระทรวงศกึษาธกิารแหง่สาธารณรฐัรวนัดา ไดแ้บง่รปูแบบการประเมนิ (Types 

of Assessment) ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้ 

 - การประเมินผลแบบต่อเนื่องสมำ่าเสมอ (Continuous Assessment)

 - การประเมินผลแบบสรุปรวม (Summative Assessment)

 - การตรวจสอบเขตพื้นที่ (District Examinations)

 - การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนของรวันดา (Learning  Achievement  

  in Rwandan Schools - LARS)

 - การตรวจสอบระดับชาติ (National Examinations) สิ่งที่ควรประเมินในโรงเรียน ได้แก่ 

  (1) ความรู้และความเข้าใจ เด็กแสดงออกถึงความเข้าใจในสาระวิชาหรือไม่ เด็กแตกฉาน 

   ในมโนทัศน์วิชาได้หรือยัง ตัวบ่งช้ีคือ ความถูกต้องของคำาตอบ ความเชื่อมโยงของ 

   ความคิด การให้เหตุผลที่ถูกต้องตามตรรกะ

  (2) ทักษะการปฏิบัติ เด็กปฏิบัติในการสอบความถนัดและการปฏิบัติได้อย่างไร 

   ตัวบ่งชี้ คือ ความแม่นยำา การใช้วิธีการท่ีถูกต้อง ผลงานท่ีมีคุณภาพ ความเร็ว 

   และประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง

  (3) เจตคตแิละคา่นยิม เดก็ตอบสนองตอ่ภารกิจและสถานการณอ์ยา่งไร อะไรคือพฤตกิรรม 

   ของเด็ก ตัวบ่งชี้คือ วิธีปฏิบัติต่อสถานการณ์ การเห็นคุณค่าของภารกิจที่ได้ 

   รบัมอบหมาย ความประทบัใจในสถานการณ ์การบดิเบอืน การใชเ้หตผุล การยนืกราน  

   หนักแน่น และขันติธรรม

  (4) สมรรถนะท่ัวไป อะไรคือลำาดบัขัน้ทีต่อ้งทำาตามภารกจิทีไ่ดร้บั อะไรคอืเหตผุลเบือ้งหลงั  

   เด็กเอาชนะสิ่งท้าทายแต่ละอย่างได้อย่างไร ตัวบ่งชี้คือ การใช้เหตุผล การบิดเบือน  

   การนำาเสนอ การตัดสินคุณค่า การประยุกต์ใช้ความรู้

 ข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะจากประเทศต่าง ๆ ข้างต้น ทำาให้เห็นถึงกลวิธีของการปฏิรูป 

รวมถึงประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ ขั้นตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำากัด 

และการประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญที่ต้องพิจารณาประกอบการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ของไทยต่อไป 
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	 13)	 หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย

  ประเทศไทยรับแนวคิด สมรรถนะ มาใช้ในการกำาหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน 

ที่สามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพน้ัน เป็นการกำาหนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการคือ 

  1. เพื่อให้เกิดการรับรองความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพน้ัน ๆ ว่ามีสมรรถนะ 

ได้ตามท่ีกำาหนด ซึ่งการกำาหนดสมรรถนะ แล้วทำาการทดสอบสมรรถนะของผู้จบการศึกษา  

จะทำาให้องค์การในภาครัฐหรือเอกชนสามารถเลือกจากบุคลากรท่ีสามารถทำางานได้ตามสมรรถนะ  

ที่ต้องการมากกว่าได้บุคลากรที่มีคุณวุฒิสูง จบจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแต่อาจไม่สามารถทำางาน

ตามที่ต้องการได้ 

  2. ใช้กำาหนดค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามสมรรถนะ บุคลากรบางคนทำางานตั้งแต ่

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสบการณ์งาน 10 ปี อาจมีความสามารถในการทำางาน 

เทียบเท่าวิศวกร แต่ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเดิมที่จ่ายตามวุฒิการศึกษาไม่ได้จ่ายตาม 

ความสามารถ ทำาให้องค์กรอาจจ่ายค่าตอบแทนสูงหรือตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น การจ่ายตามสมรรถนะ 

จึงช่วยทำาให้องค์กรสามารถจูงใจบุคลากรที่ดีมีความสามารถทำางานกับองค์การได้นาน ๆ 

  3. ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนั้น ๆ ตามระดับสมรรถนะ ว่าวิชาชีพนั้น ๆ  

ต้องมีความสามารถทำาอะไรได้บ้าง และมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับของสมรรถนะ น่ันคือ  

ระดับที่ 1 ของสมรรถนะ ต้องมีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมแตกต่างจากสมรรถนะในระดับที่ 2 

หลักสูตรของสถ�นศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

 หลักสูตรก�รศึกษ�วิช�ชีพ

  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ได้จัดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ได้กำาหนดคุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุม

อย่างน้อย 3 ด้าน คือ

  1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา

  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำางานร่วมกับผู้อื่น 

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน

  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพปัจจุบันที่ใช้ 

ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหลักสูตร  

4 หลักสูตร คือ
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  3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.3 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ ได้แก่
    1) หลักสูตรระยะสั้น 3 - 225 ชั่วโมง
    2) หลักสูตรระยะสั้นแบบต่าง ๆ

 4. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีทั้งหมดจำานวน  
9 ประเภทวิชา ดังนี้
  4.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 9 สาขาวิชา ได้แก่ เครื่องกล เครื่องมือกล 
และซ่อมบำารุง โลหะ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง การพิมพ์ แว่นตาและเลนส์ การต่อเรือ  
และปิโตรเคมี
  4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 9 สาขางาน ได้แก่ การบัญชี การขาย 
เลขานกุาร คอมพิวเตอรธ์รุกจิ ธุรกจิคา้ปลกี ธรุกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพนัธ ์ภาษาตา่งประเทศ  
และงานสำานักงานสำาหรับผู้พิการสายตา
  4.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย 13 สาขางาน ได้แก่ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ 
ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
เครือ่งประดบัอญัมณ ีการวเิคราะหแ์ละควบคมุคณุภาพอญัมณแีละเครือ่งประดบั เทคโนโลยศีลิปกรรม 
การพิมพ์สกรีน คอมพิวเตอร์กราฟิก โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ และช่างทองหลวง
  4.4 ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วย 4 สาขางาน ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
และโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ และเสริมสวย
  4.5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกอบด้วย 4 สาขางาน ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตรทั่วไป
  4.6 ประเภทวิชาประมง ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ เพาะเล้ียงสัตว์นำา้ แปรรูปสัตว์นำา้
  4.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ การโรงแรม  
การท่องเที่ยว
  4.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบด้วย 3 สาขางาน ได้แก่ เทคโนโลยีสิ่งทอ  
เคมีสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
  4.9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สรุปได้ว่า สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษา 4 หลักสูตรคือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพ และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แต่ละหลักสูตร 
จะประกอบด้วยประเภทวิชาที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งหมด 9 ประเภทวิชา แต่ละประเภทวิชา 
จะประกอบด้วยสาขางานต่าง ๆ ซ่ึงมีองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแต่ละสาขา
งานที่ต่างกัน
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 หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง พุทธศักร�ช 2557 ประเภทวิช�อุตส�หกรรมส�ข�

วิช�เทคนิคเครื่องกล (สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)

 จุดประสงค์สาขาวิชา

  1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิด 

การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

  2. เพือ่ใหม้คีวามเข้าใจหลกัการบรหิารและจดัการวชิาชพี การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

หลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

  3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทำางานในกลุม่งานพืน้ฐานดา้นเครือ่งกล

  4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ

  5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนำาเทคโนโลยีมาใช ้

ในการพฒันางานเทคนคิยานยนต์ เทคนคิเครือ่งกลอตุสาหกรรม เทคนคิเครือ่งกลเรอื เทคนคิเครือ่งกล

เกษตร เทคนคิเครือ่งกลเรอืพาณชิย ์เทคนคิซอ่มตวัถังและสรีถยนต ์บำารงุรกัษาเครือ่งกล อตุสาหกรรม

ผลิตไฟฟ้าและเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง

  6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ  

รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

  7. เพ่ือใหม้เีจตคตทีิด่ตีอ่งานอาชพี มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ซือ่สตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยั 

เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม ตอ่ตา้นความรนุแรงและสารเสพตดิ มาตรฐานการศกึษา

วิชาชีพ 

 คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบด้วย

  1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่

    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซื่อสัตย์

สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ

สังคม เป็นต้น

    1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 

มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

    1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
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  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่

    2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำาวัน และเพื่อพัฒนา

งานอาชีพ

    2.2 แกไ้ขปญัหาและพัฒนางานอาชพีโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

    2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ และการอยู่ร่วม

กับผู้อื่น

    2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

งานอาชีพ

  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่

    3.1 วางแผน ดำาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคำานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย

    3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ

    3.3 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

    3.4 ทดสอบสมบัติของนำ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น และของไหล

    3.5 ทดสอบการทำางานของระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์

    3.6 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเทอรโ์มไดนามกิส ์กบัเครือ่งยนตส์นัดาปภายในและระบบ

ปรับอากาศ

    3.7 บริการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์

    3.8 บริการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

    3.9 บริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

    3.10 บริการงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

  ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อย

กว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

  1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)

    1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

    1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

    1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
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  2. หมวดวิชาทักษะวิขาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)

    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)

    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

    2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

  4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาหรอืสาขาวชิาอืน่  

หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับ 

พื้นฐานวิชาชีพ 10 รายวิชา

 หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง พุทธศักร�ช 2557 ประเภทวิช�อุตส�หกรรม  

ส�ข�วิช�ปิโตรเคมี (สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)

 จุดประสงค์สาขาวิชา

  1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิด 

และการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

  2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักการของงานอาชพีทีสั่มพันธ์เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีปโิตรเคม ีใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง

และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

  3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานทางเคมีและกระบวนการทำางานในกลุ่มงาน 

พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

  4. เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล บำารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี

  5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตภาคสนาม 

(Field Operator) พนักงานเทคนิคห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technician) ตรวจสอบ 

ทดสอบ ดูแล วิเคราะห์ บำารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถดำาเนินการได้

ตามแผนที่วางไว้โดยคำานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลัก 

ความปลอดภัย

  6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
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  7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี ประกอบด้วย
  1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น
    1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี  
มีมนุษยสัมพันธ์ เช่ือมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
    1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
    2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำาวัน และเพื่อพัฒนา 
งานอาชีพ
    2.2 แกไ้ขปญัหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
    2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืน
    2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม และพัฒนา 
งานอาชีพ
  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
    3.1 วางแผน ดำาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  
โดยคำานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
    3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
    3.3 ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของสารต้ังต้น และผลิตภัณฑ์ 
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
    3.4 วิเคราะห์และตรวจสอบ กระบวนการผลติในอตุสาหกรรมปโิตรเคมแีละปโิตรเลียม
    3.5 ควบคุม ดูแล บำารุงรักษา ตรวจสอบเครื่องมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมให้สามารถทำางานได้ และเป็นไปตาม
แผนการผลิตที่กำาหนดผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
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  1. หมวดวิชาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)

     1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

     1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

     1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

  2. หมวดวิชาทักษะชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)

     2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)

     2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

     2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

     2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

  4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

    โครงสรา้งนีส้ำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ประเภท

วิชาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือเทียบเท่า

5.	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 5.1	 งานวิจัยในประเทศ

  อรทิพา ส่องศิริ (2545) พัฒนาการสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก

สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 

การพยาบาลทางคลินิกสำาหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ด้าน คือ

สมรรถนะดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคลนิกิ และสมรรถนะดา้นทกัษะกระบวนการพยาบาล โดยมขัีน้ตอน  

การดำาเนินการ คือ 1. กำาหนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลนิกิ 2. สรา้งเคร่ืองมอืประเมนิและตรวจสอบ 

เกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะการพยาบาลทางคลนิิก 3. ศกึษาความเป็นไปได้ในการนำาเกณฑป์ระเมนิ

สมรรถนะไปใช้และจัดทำาคู่มือเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยผู้วิจัยสร้าง

ดัชนีในแต่ละทักษะขึ้นและพัฒนาด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของดัชนีจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ผู้ให้บริการ ผู้สอน ผู้รับบริการและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การพยาบาลและด้านการวัดและประเมินผล จากนั้นหาความเชื่อมั่น ความเป็นไปได้ในการนำาไปใช ้

โดยให้อาจารย์นิเทศก์ไปประเมินนักศึกษาพยาบาลที่กำาลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

ผลการศึกษา พบว่า 1) การกำาหนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยการกำาหนดดัชนีชี้วัด 

ในแต่ละสมรรถนะ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะพื้นฐานทางคลินิก  

ผูใ้หบ้ริการเหน็ดว้ยรอ้ยละ 46.60 - 100 ผูส้อนเห็นดว้ยรอ้ยละ 85.60 - 100 ผู้เชีย่วชาญทางการพยาบาล 

เห็นด้วยร้อยละ 87.20 - 100 และผู้รับบริการเห็นด้วยร้อยละ 89.30 - 98.70 ขณะที่ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาล ผู้ให้บริการเห็นด้วยร้อยละ 95.20 - 100  

ผูส้อนเหน็ด้วยร้อยละ 93.40 - 99.20 และผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาลเหน็ดว้ยรอ้ยละ 92.00 - 98.70  

2) การสร้างเครื่องมือประเมินและการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาล 

ทางคลินิก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาลและทางด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็น

เกีย่วกบัความตรงเชงิเนือ้หาของดชันแีละเกณฑก์ารเมนิสมรรถนะการพยาบาลทางคลนิกิสอดคลอ้งกนั 

ในระดับ 0.5 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่นำาไปให้หัวหน้าหอผู้ป่วยทดลองใช้ประเมิน 

กบัพยาบาลโดยรวมเทา่กบั 0.9782 คา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืทีน่ำาไปใหอ้าจารยน์เิทศก์ไปใชป้ระเมนิ

นักศึกษาพยาบาลโดยรวมเท่ากับ 0.9481 3) ความเป็นไปได้ในการนำาเกณฑ์การประเมินไปใช้พบว่า 

สมรรถนะดา้นทักษะพ้ืนฐานทางคลินิกมคีวามเปน็ไปไดใ้นการนำาไปใช้ไดร้้อยละ 49.30 - 75.00 และ

สมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาลมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ได้ร้อยละ 61.80 - 67.40 

  ประมา ศาสตระรุจิ (2550) พัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำาหรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างเกณฑ์สมรรถนะ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ และศึกษา 

ความเปน็ไปไดใ้นการนำาเกณฑส์มรรถนะและคูม่อืไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำาหรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้สมรรถนะสำาหรับ

ข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบในการสร้างเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สำาหรับ

ประเมินสมรรถนะ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าความสอดคล้อง (IOC)  

โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำานวน 30 คน  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการสร้างคู่มือประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือ คุณลักษณะที่ใช ้

ในการประเมนิ เครือ่งมอืใชใ้นการประเมนิ ข้ันตอนและกระบวนการในการประเมินบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการประเมิน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน 2) ผลการตรวจสอบ 

ความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้ 

ในระดับมาก 3) จากสมรรถนะหลัก 8 สมรรถนะ พบว่าสมรรถนะที่สำาคัญที่สุดคือ จริยธรรม 

  วัลลภ พัฒนพงศ์ (2555) ได้ศึกษาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 85.06/81.65  

สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

76.13 มากกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ผลการประเมินความคิดเห็นหลังจากการฝึกอบรมนักพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมิน

การติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม พบว่าผู้บริหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพโดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก  

และผลการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน  

ในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ มีผลการประเมินในภาพรวม มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 93.85
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  ปวีณกร แป้นกลัด (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ ตามรูปแบบ  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 กระบวนการวิเคราะห ์

หาสมรรถนะครวิูชาชพีและศกึษาความต้องการจำาเป็นในการฝกึอบรม สว่นที ่2 กำาหนดวตัถุประสงค์

หลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่ 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  

และส่วนที่ 5 การนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงและประเมิน ติดตาม ผลการประเมินรูปแบบ 

การพฒันาหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุ ซึง่สูงกว่าสมมติฐาน

การวิจัยที่ตั้งไว้ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรมครวูชิาชพีแบบฐานสมรรถนะโดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบของ Kirkpatrick ในการประเมนิ พบวา่  

(1) ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 

ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (2) ผลการประเมนิการเรยีนรูผ้ลการประเมนิความรูด้า้นทฤษฎมีคีะแนน  

E1/E2= 84.13/82.91 ซ่ึงสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไวคื้อ 80/80 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะพบวา่  

มีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 80.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือร้อยละ 75  

(3) ผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม ทดสอบด้วยค่า t-test พบว่าพฤติกรรม

ด้านการปฏิบัติงานของครูวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร พบว่าความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลการฝึกอบรมมาใช้ขยายผลในสถานศึกษาและการฝึกอบรมของ

ครู ที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนำาความรู้และทักษะ 

ทีไ่ดจ้ากการเขา้รบัการฝกึอบรมมาใชใ้นการขยายผลในสถานศกึษาและจดัการฝกึอบรมของครทูีผ่า่น 

การฝึกอบรมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุทุกรายการ โดยสรปุสามารถนำาชดุฝกึอบรมทีพ่ฒันาขึน้ไปใชฝ้กึอบรม

ตามจดุมุง่หมายกบักลุม่เปา้หมายไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่จากผลการประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูร

ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

  พนา ดุสิตากร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำาหรับ 

ชา่งอเิลก็ทรอนกิสอ์ตุสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ชดุฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชพีชา่งอเิล็กทรอนกิส์

อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการฝึกอบรมร้อยละ 87.89 และ 

มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังจากการฝึกอบรมร้อยละ 92.27 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square 

พบว่า จำานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ทำาคะแนนจากแบบทดสอบสมรรถนะ 

ได้สูงกว่าร้อยละ 85 ที่ระดับนัยสำาคัญ .05

  ศักดิ์สิทธ์ิ สีหลวงเพชร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

พบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับน้อยและมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ

อยู่ในระดับมาก ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน 

ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ ปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตร หลักการและ

เหตุผล เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม สื่อประกอบการอบรม 

ระยะเวลาการอบรมและการวัดผลประเมินผล ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษา 

ผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูงที่เกิดกับครู 

และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน  

12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ทักษะการคิดขั้นสูง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 

การคิดข้ันสูง แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 

การคิดขั้นสูง แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลการใช้หลักสูตรพบว่า  

1) ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครู  

พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อยละ 45.56 และคะแนนเฉลี่ย 

หลังการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ 84.72 สรุปได้ว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน 

การฝกึอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทักษะการคดิขัน้สงูในระดบัทีส่งูขึน้  

2) ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 

ของครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด

ข้ันสงูได้เหมาะสมมาก 3) ผลการประเมนิความสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการคิดขัน้สูง 

ของครวูทิยาศาสตรช์ัน้มัธยมศกึษาตอนต้น พบวา่ ครสูามารถจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดใ้นระดบัด ี 

4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึก

อบรมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำาหนดไว้และมีผู้เรียน 

ที่ผ่านตามเกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 มีจำานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด ระยะที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร  

เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมเวลาในการจัดทำาหน่วย  

การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการทำาแบบทดสอบเพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำาตอบและ

ทบทวนการทำาแบบทดสอบให้มากขึ้น 

 

	 5.2	 งานวิจัยในต่างประเทศ	

   Confer (2001) ได้ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน  

42 คน และครู 6 คน เกี่ยวกับการสอนและการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้ร่วมวิจัย 

ได้พยายามทำาให้ชั้นเรียนของตนเป็นชั้นเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น 

ที่นำามาวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตในชั้นเรียน ผลการศึกษาเบ้ืองต้น พบว่า  

ครูยังไม่เข้าใจแนวคิดและทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งท่ีครูตั้งใจจะให้เป็นชั้นเรียนท่ีเน้น

นักเรียนเป็นสำาคัญ ผลจากการใช้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ได้ระบุตัวบ่งชี้ระดับความเข้าใจเก่ียวกับ
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แนวคิดและทางปฏิบัติ 5 ระดับ เม่ือใช้ตัวบ่งชี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของแนวคิด 

ที่เหมาะสมเพื่อแนะแนวปฏิบัติใหม่ ครูมักจะสร้างแนวคิดที่ผิด ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งนำาไปสู่การแสดงออก 

ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนได้ ประการที่ 2 เมื่อครูเป็นผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเน้นนักเรียน

เป็นสำาคัญเพื่อการสอนและการเรียนรู้ ครูจึงเป็นทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

เกีย่วกับแนวคิดและการปฏบิตัขิองครจูงึมคีวามเหมาะสมมากขึน้ และผลประการที ่3 พบวา่ ครบูางคน 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกิดขึ้นก่อนปฏิบัติการสอนที่เหมาะสม ส่วนครูคนอื่น ๆ มีกลยุทธ์ 

ที่เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในแนวคิดเพิ่มขึ้น 

  Watamura (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางกับ 

วิธีสอนแบบเดิมในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา พบว่า เด็กจะสร้างแนวความคิดได้ดีมากขึ้น  

เมื่อได้รับการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์ ส่วนการสอนแบบบอกความรู้ทำาให้เด็กรู้ข้อเท็จจริง  

ที่เป็นส่วน ๆ แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกรอบความคิดหลัก 

และผลจากการเรียนรู้ก็ไม่มีความคงทน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบนักเรียนที่เน้นเด็ก 

เป็นศูนย์กลางกับชั้นเรียนที่สอนโดยบอกความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกัน โดย

นักเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมีฐานความรู้กว้างไกลกว่า และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ตนมี 

เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำาวันได้มากกว่า

  Alan and Ping Man (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและอุปสรรค 

ในการปฏรูิปหลกัสตูรในฮอ่งกงระหว่างป ีค.ศ. 2001 - 2006 โดยไดท้ำาการศกึษาในโรงเรยีนประถมศึกษา 

จำานวน 150 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม จำานวน 120 โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้นำาด้านหลักสูตร คณะครู นักเรียน จำานวน 7,869 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านการปฏิรูปหลักสูตร ความเข้าใจ 

ของผู้บริหาร ผู้นำาด้านหลักสูตร และครูผู้สอน มีผลใกล้เคียงกันทั้งด้านการส่งเสริมและอุปสรรค 

การปฏิรูปหลักสูตร โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปหลักสูตรของฮ่องกงมีอุปสรรค 

ในด้านปริมาณงานที่หนักของครู การเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียน ความไม่เข้าใจของครูและ 

ไม่เห็นคุณค่าในการปฏิรูปหลักสูตร ซึ่งข้อค้นพบในการวิจัยนำาไปสู่นโยบายสำาคัญในการปรับปรุง 

การดำาเนินการปฏิรูปหลักสูตรในระยะต่อไป 

  Tassel – Baska and Joyce (2012) ได้ศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐานหลักสตูรแกนกลางของรัฐ 

(CCSS) กรณีศึกษาหลักสูตรสำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted 3.0) ด้านภาษาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ใน 46 รัฐ เพื่อการยอมรับมาตรฐานของรัฐที่กำาหนด โดยใช้วิธีการประเมินผู้เรียน

ตามสภาพจริงแทนการทดสอบในโรงเรียนของรัฐ มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการประเมินผล 

ทีพ่ฒันาขึน้ จะนำาไปใช้กบันักเรียนทีม่คีวามสามารถพเิศษทกุพืน้ทีข่องรฐั และมแีนวโนม้ในการนำาไป 

พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาครั้งนี้ทำาให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความสามารถของ 

ผูเ้รยีนทีมี่พรสวรรคพ์เิศษตามโปรแกรมของสมาคมเดก็ความสามารถพเิศษ (National Association 

for Gifted Children : NAGC) 
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  Fenwick and Cooper (2012) ได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนจากการปฏิรูปมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นความพยายาม

รว่มกนัในการเพิม่มาตรฐานขัน้พืน้ฐานซึง่เนน้ไปทีค่วามสามารถระดบัตำา่สดุของนกัเรยีนกลุม่เปา้หมาย 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการเรียนรู้ให้ประสบความสำาเร็จ ข้อสรุป 

ของผลการวิจัยอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อทดลอง

ใช้ในโรงเรียน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

ของครูพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐาน

หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ สามารถนำาไปสูก่ารพฒันานกัเรยีนทีไ่มป่ระสบความสำาเรจ็ในการเรยีนเปน็อยา่งด ี 

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติการปฏิบัติที่มีความแตกต่างในการนำาไปใช้ในโรงเรียน 

เพื่อการดำาเนินการพัฒนามาตรฐานข้ันตำ่าของนักเรียน ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริบท

ของโรงเรียนที่แตกต่างกันในท้องถิ่น 

  จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

จะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง มุ่งให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต

ในด้านต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการรับประกันว่าความรู้ที่ได้ศึกษาสามารถนำามา 

ใช้ได้จริง   หลักสูตรรูปแบบนี้จึงมีคุณค่ามากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา ซึ่งเป็นแต่เพียงองค์ความรู้ 

ทีอ่าจจะไมไ่ดใ้ชใ้นชวีติจรงิ  หลกัสตูรของชาติฉบบัปจัจบุนัดูเหมอืนวา่พยายามทีจ่ะสร้างความสมดุล

ระหว่างความรู้และกระบวนการด้านทักษะชีวิต แต่ในการปฏิบัติ ยังคงให้ความสำาคัญกับเนื้อหา 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติได้   หลักสูตรจึงยังคงเน้นเนื้อหาวิชาและ 

ไม่อาจทำาให้การสร้างทักษะกระบวนการเกิดขึ้นจริง  ปัญหาการศึกษาที่ผู้เรียนเรียนแล้วไม่สามารถ

ประยุกต์ความรู้ถ่ายโยงไปยังสถานการณ์อื่น ๆ ได้  จึงยังคงดำาเนินอยู่ และเป็นวิกฤติสำาคัญประการ

หนึง่ของการศึกษาไทยปจัจบุนั  ด้วยเหตนุี ้การรว่มคิดและการรว่มสรา้งหลกัสตูรใหเ้ปน็หลกัสตูรฐาน

สมรรถนะ จะเป็นสิ่งสำาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองไทยให้เกิดประสิทธิผล

เทียบเคียงกับนานาประเทศได้ในอนาคต



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน101

บทที่	3

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การดำาเนินการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะ 

ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและประถมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาผลการทดลองใช้กรอบ

สมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย (multi-instrument approach) การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  

3 ระยะ ได้แก่

ระยะที ่1 ก�รพัฒน�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรยีนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นและกรอบสมรรถนะ

หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้น

 1) การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ

 2) การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมรรถนะหลัก 

  ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 3) การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 4) การพัฒนาเอกสารแนวทางดำาเนินการ สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู ้

  เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ระยะที่ 2 ก�รทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียนระดับชั้นประถม

ศึกษ�ตอนต้นในสถ�นศึกษ�

 1) การพัฒนาแนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

  ไปสู่การจัดการเรียนการสอน

 2) การดำาเนินการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

  ไปสู่การจัดการเรียนการสอน
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ระยะที่ 3  ก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในก�รนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

ระยะท่ี	1	 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 

	 	 และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

	 1.	 การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เก่ียวกับสมรรถนะ

  1.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกับการศกึษาฐานสมรรถนะ โดยการคดัเลอืกเอกสาร มอบหมาย 

ผูร้บัผดิชอบศกึษาและสรปุความ นำาเสนอในการประชมุเพือ่อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และหาขอ้สรุปรว่มกนั  

เพื่อให้ได้สาระสำาคัญสำาหรับการดำาเนินการเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ เอกสารที่ศึกษา ได้แก่

   1.1.1 เอกสารเรื่อง An International Study in Competency Education : 

Poatcard from Aboard 

   1.1.2 เอกสารเรื่อง  The Why, What and How to Competency - Based 

Curriculum Reforms: The Kenya Experiecces ของ UNESCO International Bureau of 

Education  

  1.2 ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากกลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางไลน์ กอปศ. และการประชุมรับฟังความคิดเห็น (รายละเอียดในเอกสารประกอบ 

ลำาดับที่ 1)  

  1.3 การประชมุผูเ้ชีย่วชาญ (Expert meeting) เปน็การประชมุของคณะทำางานพัฒนา

กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะและมโนทศันส์ำาคญัเกีย่วกับสมรรถนะมานำาเสนอใหข้อ้มลู

และแบง่ปนัประสบการณ ์ รวมทัง้การอภปิรายและสรุปร่วมกนัเพือ่นำาข้อมลูสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการ

ประชุมไปสู่การกำาหนดแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ รายการประชุมเป็นดังนี้

   1.3.1 การประชุมในหัวข้อ “หลักการในการจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”  

โดยนายชาตรี ชนานาฎ ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

   1.3.2 การประชมุในหัวขอ้ “ประสบการณห์ลกัสตูรการศกึษาของประเทศตา่ง ๆ  : 

สมรรถนะเด็กไทยและกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อนันตวรสกุล   

อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

   1.3.3 การประชุมในหัวข้อ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 

การประเมินหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551” โดยนางสาวรัตนา แสงบวัเผือ่น  

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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   1.3.4 การประชมุในหัวขอ้ “แนวคดิและประสบการณก์ารพฒันาหลกัสตูรชาติ” 

โดย นางสาวรุง่นภา  นตุราวงศ ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหก์ารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เมือ่วนัที ่22  

กุมภาพันธ์ 2561

   1.3.5 การประชุมในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตบางนา  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

  1.4 การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกำาหนดนิยามสมรรถนะ ผลการประชุม 

ดังกล่าวนำาไปสู่การกำาหนดคำานิยามของสมรรถนะ (Competency) และสมรรถนะหลัก  

(Core Competencies) ดังนี้

  สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการนำาความรู้ ความ

เข้าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ซึง่แสดงออกทางพฤตกิรรมการปฏิบตัทิีส่ามารถวดัและประเมนิผลได ้สมรรถนะเปน็ผลรวมของความรู ้ 

ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และศักยภาพต่าง ๆ ที่ทำาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความสำาเร็จ 

ในการทำางาน

  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่มีความสำาคัญ เนื่องจาก

เป็นสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำางาน และการใช้ชีวิตอย่าง

มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ 

ความเป็นกลางที่สามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ หรือนำาไปประยุกต์

ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

 2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ

สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น	ดำ�เนินก�รดังนี้

  2.1 ประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่กำาหนดสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีน โดยพจิารณาจาก

สภาพปัญหาของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คุณลักษณะ

ของเด็กไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต และความคาดหวังของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  2.2 กำาหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถม

ศึกษาตอนต้น 

  2.3 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีน 10 ประการ

  2.4 ประชุมเพ่ือศึกษาเอกสารและระดมความคิดเห็น ออกแบบและจัดทำาภาพใหญ่  

(Big Picture) ประกอบด้วย

   2.4.1 จัดกลุ่มของสมรรถนะเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) คนไทยฉลาดรู้  

(Literate Thais)  (2) พลเมืองอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) (3) คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) และ 

(4) พลเมืองไทย ใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) 
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   2.4.2 กำาหนดลักษณะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักได้ 4 ลักษณะ  

ประกอบด้วย (1)  สาระวิชา/สาขาวิชา (Subject/Discipline Areas) (2) ประสบการณ์/กิจกรรม 

(Experiences/Activities) ประเด็นสำาคัญปัจจุบัน (Current Issues) และบริบท (Context)

   2.4.3 ออกแบบ คัดเลือกสี และจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ  ให้มีความสัมพันธ์กัน 

ใหภ้าพสามารถสือ่ความได้ รวมทัง้การเขยีนอธบิาย (รายละเอยีดในคูม่อืการนำากรอบสมรรถนะหลกั

ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน) 

ภ�พที่ 5  ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย

  2.5 ร่างรายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ทั้ง 10 ประการ ประกอบด้วย 

   2.5.1 ความสำาคัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ  

   2.5.2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

    1) สมรรถนะหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2) สมรรถนะหลักระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

  2.6 การตรวจสอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสมรรถนะ

หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยดำาเนินการประกอบด้วย
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2.4.2 ก าหนดลักษณะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักได้ 4 ลักษณะ  
ประกอบด้วย (1)  สาระวิชา/สาขาวิชา (Subject/Discipline Areas) (2) ประสบการณ์/กิจกรรม 
(Experiences/Activities) ประเด็นส าคัญปัจจุบัน (Current Issues) และ บริบท (Context) 

2.4.3 ออกแบบ คัดเลือกสี และจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน  
ให้ภาพสามารถสื่อความความได้ รวมทั้งการเขียนอธิบาย (รายละเอียดในคู่มือการน ากรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  แสดงภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย 

 
2.5 ร่างรายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ทั้ง 10 ประการประกอบด้วย  
2.5.1 ความส าคัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ   
2.5.2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

1) สมรรถนะหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) สมรรถนะหลักระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  

2.6 การตรวจสอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมรรถนะหลักของ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยด าเนินการประกอบด้วย 
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   2.6.1 กำาหนดหลักการในการกำาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักของผู้เรียนกับหลักการสำาคัญ  

จำานวน 6 ประการ ประกอบด้วย

    1) การตอบสนองนโยบายระดับชาติ ประกอบด้วย 

     1.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

     1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

     1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

      (พ.ศ. 2560 – 2564)

     1.4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)

     1.5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

          2) การส่งเสรมิการใช้ศาสตรพ์ระราชาตามหลกัการทรงงาน พระราโชบาย

ด้านการศึกษาที่รวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานแก่รัฐบาล

และประชาชน และพระราชดำารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

          3) การใหค้วามสำาคญักับการดำารงรกัษาความเปน็ไทย ทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม  

ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย

          4) การเตรยีมผูเ้รียนให้มคีวามรู ้ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีจำาเปน็

ตอ่การดำารงชวีติอยา่งมคีณุภาพในโลกปจัจบุนัและอนาคตทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  โดยเฉพาะ 

สมรรถนะในศตวรรษที่ 21

          5) การกำาหนดให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักพัฒนาการ และ

สามารถตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท

        6) การมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

   2.6.2 ประชมุหารือผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ จำานวน 2 กลุม่ ประกอบดว้ย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม

   2.6.3 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 

รายการสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบลำาดับที่ 2)
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 ภ�พที่ 6  ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย (ปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญ)

  2.7 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของ

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้

   2.7.1 กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำาเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ ดังภาพที่ 6

พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู ้

ที่มีสำ�นึกส�กล

(Acttve Citizen and 

Global Mindedness)
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ภ�พที่ 7  โครงสร้างสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

   2.7.2 จดัทำาเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะผู้เรียนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน สำาหรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน 

   2.7.3 ดำาเนินการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

ตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ โดยทำาการประเมินผู้เรียนในสถานศึกษา 

สังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคระกรรมการอุดมศึกษา  

สงักัดสำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร และสังกดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำานวนทัง้ส้ิน 2,337 คน  

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ

โครงสรา้งองคป์ระกอบของสมรรถนะหลกัของผู้เรยีนทีค่ณะผูว้จิยัสงัเคราะหข์ึน้มากบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ 

โดยใช้วธิกีารวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรมลสิเรล  

ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

คนไทยฉลำดรู้ 
(Literate Thais) 

คนไทยที่อยู่ดีมีสุข 
(Happy Thais) 

พลเมืองไทยที่ใส่
ใจสังคม (Active 
Thai Citizens) 

คนไทยสำมำรถสูง 
(Smart Thais) 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล

ด้านการท างานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และภาวะผู้น า

ด้านพลเมืองตื่นรู้ที่มีส านึกสากล

ภาพที่ 10  แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย 

คนไทยอยู่ดีมีสุข

พลเมืองไทย 

ใส่ใจสังคม	(Active	

Thai	Citizen)

และมีภ�วะผู้นำ�

ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล
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    1) องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais)  ประกอบไปด้วย 

4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (X2) 

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (X4)

    2) องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais)  ประกอบไปด้วย  

2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพ และ 

การเป็นผู้ประกอบการ (X6)

    3) องคป์ระกอบท่ี 3 คนไทยความสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปดว้ย          

2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันส่ือ 

สารสนเทศ และดิจิทัล (X8)

    4) องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) 

ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (X9) 

และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล (X10)

 ดำาเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 

	 3.	 การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551

  3.1 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ และคณะครูที่มีประสบการณ์สูง 

ในการสอนจำานวน 26 คน จากโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน ร่วมพิจารณาความเช่ือมโยง สอดคล้องระหว่างข้อมูลของมาตรฐานตัวชี้วัด 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสมรรถนะย่อยของผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษาตอนต้นทั้ง 10 สมรรถนะ

  3.2 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ ได้ทบทวน ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ 

นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน แนวทางพฒันาผูเ้รยีน และร่วมกนักำาหนดแนวทางในการนำากรอบ

สมรรถนะหลักไปสู่การปฏิบัติ 4 แนวทางคือ 

   แนวทางท่ี 1 : งานเดิมเป็นฐานผสานสมรรถนะ เป็นการสอนตามปกติ 

ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรม  

หรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งขึ้น หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากขึ้น 

   แนวทางท่ี 2 : สมรรถนะเป็นฐานผสานตัวชี้วัด เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะ

และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน มาออกแบบการสอนร่วมกัน  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ท้ังเนื้อหาสาระ 

และทักษะตามที่ตัวชี้วัดกำาหนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำาเป็นต่อชีวิตของเขา 
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   แนวทางที่ 3 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ  เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะ

หลักทั้ง 10 ด้าน เป็นตัวตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็น

หน่วยบูรณาการที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่ม 

   แนวทางท่ี 4 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน เป็นการอบรมส่ังสอน ที่ครู

จงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าไปในกิจวัตรประจำาวันของผู้เรียน

      3.3 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ ได้จัดทำาตัวอย่างแผนการสอน

แต่ละแนวทาง และนำาเสนอให้คณะครูที่มีประสบการณ์สูงในการสอนจำานวน 26 คน จากโรงเรียน

สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และโรงเรียนสังกัดสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนร่วมพจิารณา โดยเสนอความคิดเหน็

ให้ปรับแนวทางที่ 1 ให้มีลักษณะย่อย 2 ลักษณะ คือ แนวทางย่อยที่ 1.1  ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ  

และแนวทางย่อยที่ 1.2   ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ และร่วมกันจัดทำาตัวอย่างแผนการสอนท้ัง   

4 แนวทาง

  3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแก้แผนการสอน ให้มีความสมบูรณ์

 

	 4.	การพัฒนาเอกสารแนวทางดำาเนินการ	สื่อต้นแบบ	และรวบรวมทรัพยากร

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

  เน่ืองจากการดำาเนินการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

การเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบันและกรอบสมรรถนะฯ ที่พัฒนาข้ึนจึงมีความสำาคัญ  

เพื่อให้การดำาเนินการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ได้ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ คณะผูว้จิยัและคณะทำางานฯ จงึไดร้ว่มกนัจดัทำาเอกสารแนวทางการดำาเนนิการ 

สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดังนี ้

  4.1 จัดทำาคู่มือครูในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คู่มือครูดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำาคัญ 4 ตอน ดังนี้

       ตอนที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน ความเป็นมาและความสำาคัญของการพัฒนา 

กรอบสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

หลักในการกำาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนา 

กรอบสมรรถนะ และการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน นิยามศัพท์เฉพาะ ความสำาคัญและ 

มโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะหลัก 

   ตอนท่ี 2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

   ตอนที่ 3 ความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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      ตอนท่ี 4 หลักการ แนวทาง และตัวอย่างการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนา 

ผู้เรียน หลักการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน แนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

สูก่ารพฒันาผู้เรยีน แนวทางที ่1: งานเดมิเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางท่ี 2: สมรรถนะเปน็ฐาน ผสาน

ตวัชีว้ดั แนวทางที ่3: บรูณาการผสานหลายสมรรถนะ แนวทางท่ี 4: สมรรถนะชวีติ ในกจิวตัรประจำาวนั  

รวมถึงมีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกรอบสมรรถนะหลักของ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการนำาแนวทางกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สู่การพัฒนาผู้เรียน และข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนที่ร่วมทดลองใช้

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

  ภาคผนวก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (2) ตัวอย่างแนวทาง

การนำากรอบสมรรนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การพัฒนาผู้เรียน และแผนการจัด 

การเรียนรู้ 4 แนวทาง และ (3) ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนที่ร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะ 

ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ภ�พที่ 8 คู่มือครูการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้

  ในการพัฒนาผู้เรียน
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ภาพที่ 8  คู่มือครูการน ากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ใน 

การพัฒนาผู้เรียน 
 
การด าเนินการได้จัดท าตามล าดับ ดังนี้ 
        4.1.1 สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเอกสารตอนที่ 1 แนวคิด

พ้ืนฐาน (รายเอียดในเอกสารประกอบล าดับที่ 1)  
        4.1.2 ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น การเขียนความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง 

        4.1.3 ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในขั้นตอนการน ากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ 
เพ่ือน ามาปรับปรุง 
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  การดำาเนินการได้จัดทำาตามลำาดับ ดังนี้

           4.1.1 สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำาเอกสารตอนท่ี 1 

แนวคิดพื้นฐาน (รายเอียดในเอกสารประกอบลำาดับที่ 1) 

           4.1.2 ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น การเขียนความเช่ือมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง

           4.1.3 ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่ม ี

สว่นเกีย่วขอ้งในขัน้ตอนการนำากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ไปทดลองใช ้ 

เพื่อนำามาปรับปรุง

           4.1.4 ปรบัข้อมลูใหม้คีวามชดัเจน เขา้ใจไดง้า่ย และบรรณาธกิารกจิใหเ้ปน็เอกสาร

คูม่อืครกูารนำากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ไปใชใ้นการพฒันาผู้เรยีน 

(เอกสารประกอบ ลำาดับที่ 5)

  4.2 จัดทำาตัวอย่างสื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย 

        เนือ่งจาก สภาพการสอนภาษาไทยของประเทศไทยยงัเปน็ปญัหา เดก็ไทยสว่นใหญ่

อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ภาษาไทยเป็นภาษาประจำาชาติ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

เปน็ภาษาแม ่คณะอนกุรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษาจงึมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ปญัหานี้ 

เป็นปัญหาเร่งด่วนและควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด จึงได้สำารวจนวัตกรรมที่ใช้สอนภาษาไทย 

ในการเรียน และค้นพบว่าครูสมาน เงินเหรียญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็น

ครขูา้ราชการเกษียณ โรงเรยีนวดับางเดือ่ ตำาบลบางเดือ่ อำาเภอบางปะหนั จังหวดัพระนครศรอียธุยา  

ได้คน้พบนวัตกรรมในการสง่เสรมิการอา่นภาษาไทยออก เขยีนภาษาไทยได ้ ซึง่นา่สนใจเปน็อยา่งมาก 

และได้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง ผู้เรียนมีการพัฒนาที่สูงขึ้น นวัตกรรมดังกล่าวกำาหนดเป้าหมาย 

การเรียนรู้เป็นอันดับแรก คำานึงถึงความสนใจของผู้เรียน และพื้นฐานประสบการณ์เดิมเป็นสำาคัญ 

โดยใช้นิทานเป็นส่ิงกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับ 

ผู้เรียนอีกด้วย ความรู้ที่เด็กได้รับสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียน 

การสอนภาษาไทยของครูสมาน 

   นวัตกรรมดังกล่าวแก้ปัญหาสภาพการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอน 

อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นแนวทางให้ครูภาษาไทยสะดวกในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียน และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่ขาดแคลนครูภาษาไทย จากปัญหาและ 

ความเปน็มาของปัญหาดังกลา่วขา้งต้น จึงไดจ้ดัทำาสือ่การเรยีนรูใ้หค้รนูำาไปใชไ้ดส้ะดวกและเกดิประสทิธผิล 

กับผู้เรียน

   สือ่การเรยีนรูส้ำาหรับครสูอนภาษาไทย เป็นลักษณะการสอนภาษาไทยแบบวเิคราะห์

โดยให้เหตุผล แบ่งออกเป็น 5 ตอน บรรจุในรูปแบบ DVD รวม 3 แผ่น ดังนี้
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ภ�พที่  9   สื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย

  ในการดำาเนินการจัดทำาสื่อการเรียนรู้สำาหรับผู้สอนภาษาไทยมีดังนี้

           4.2.1 ประสาน ครสูมาน เงนิเหรยีญ ครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการสอนภาษาไทย 

เพื่อมานำาเสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

             4.2.2 จดัทำาเค้าโครง (Story Board) เพือ่ถ่ายทำากจิกรรมการเรยีนการสอนภาษา

ไทย จำานวน 5 ตอน ประกอบด้วย

                     ตอนที่ 1 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำาด้วย

                                 การคิดวิเคราะห์ (1)

                     ตอนที่ 2 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำาด้วย

                                 การคิดวิเคราะห์ (2)

           ตอนที่ 3 การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (1)

                              ตอนที่ 4 การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (2)

                              ตอนที่ 5 การเขียนประสมสระและวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์

   4.2.3 ดำาเนินการถ่ายทำา ตัดต่อ และจัดทำาเป็นชุดสื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอน

ภาษาไทย จำานวน 3 แผ่น พร้อมเผยแพร่

  4.3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

ยุคใหม่

   คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตระหนกัวา่ในปจัจบุนัมส่ืีอการเรียนรู้ วธิกีารสอน และผลปฏบัิตงิานทีเ่ป็นตวัอยา่งได ้(Best practices) 

จำานวนมาก สือ่การเรียนรู้สว่นหนึง่เปน็งานทีด่ำาเนนิการเปน็การเฉพาะของหนว่ยงานหรอืองค์กรตา่ง ๆ   
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ภาพที่ 7   

   
ภาพที่  9 สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 

 
ในการด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้สอนภาษาไทยมีดังนี้ 

         4.2.1 ประสาน ครูสมาน เงินเหรียญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสอนภาษาไทย 
เพ่ือมาน าเสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

           4.2.2 จัดท าเค้าโครง (Story Board) เพ่ือถ่ายท ากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย จ านวน 5 ตอน ประกอบด้วย 

                   ตอนที่ 1 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพ่ือผันค าด้วย 
                              การคิดวิเคราะห์ (1) 
                   ตอนที่ 2 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพ่ือผันค าด้วย 
                              การคิดวิเคราะห์ (2) 
         ตอนที่ 3  การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (1) 

                             ตอนที่ 4 การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (2) 
                             ตอนที่ 5 การเขียนประสมสระและวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ 
                     4.2.3 ด าเนนิการถ่ายท า ตัดต่อ และจัดท าเป็นชุดสื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอน
ภาษาไทย จ านวน 3 แผ่น พร้อมเผยแพร่ 
 
 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย  
ตอนที่ 1-2 

เนื้อหา : การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา 
กับ พยัญชนะ เพื่อผันค า ดว้ยการคิดวิเคราะห์ 

 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 
ตอนที่ 3-4 

เนื้อหา : การประสมสระ และ
วรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ 

 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 
ตอนที่ 5 

เนื้อหา : การเขียนประสมสระและ
วรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ 

 

สื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย 

ตอนที่ 1-2

เนื้อหา : การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา

 กับ พยัญชนะ เพื่อผันคำา ด้วยการคิดวิเคราะห์

สื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย 

ตอนที่ 3-4

เนื้อหา : การประสมสระ 

และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์

สื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย 

ตอนที่ 5

เนื้อหา : การเขียนประสมสระ

และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์
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สื่อการเรียนรู้ส่วนหนึ่งได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ   ที่สำาคัญได้ค้นพบว่ายังไม่มีการจัดระบบ
สื่อการเรียนรู้ที่จะทำาให้ครูสามารถเข้าถึงได้สะดวก ใช้ได้ง่าย จึงได้มีการรวบรวมและจัดระบบในที่
เดียวกันทั้งในแง่ของเอกสารและคลังของเว็บไซต์ (Web Portal) โดยนำาเสนอเป็นเอกสารประกอบ
ลำาดบัที ่6 ทรพัยากรการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีนยุคใหม ่  เอกสารดงักลา่วประกอบดว้ย
สารสนเทศหลัก 2 สว่นคอื (1) ทรัพยากรการเรียนรู้เพือ่พฒันาสมรรถนะของผู้เรียนยุคใหมจ่ำาแนกตาม
หนว่ยงาน และ (2) ทรพัยากรการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาสมรรถนะของผูเ้รยีนยุคใหม่จำาแนกตามสมรรถนะ
  การดำาเนินการจัดทำารายการทรัพยากรการเรียนรู้มีดังนี้
   4.3.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญบุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานที่ได้ดำาเนิน 
การผลิตส่ือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
        4.3.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้  
และขออนุญาตในการนำาข้อมูลไปเผยแพร่
                  4.3.3 สรุปข้อมูล แล้วส่งให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง
                  4.3.4 นำาเสนอข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ เพื่อประโยชน์แก่การนำาไปใช้ ได้แก่ จำาแนก
ตามหน่วยงาน และจำาแนกตามสมรรถนะ 10 ด้าน 

ระยะท่ี	2	 ระยะการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

 ระยะนี้เป็นการนำากรอบสมรรถนะหลักฯ แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ

เอกสารทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นในระยะท่ี 1 ไปทดลองใช้ 

มีการดำาเนินการดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดกรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีน และแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะ

หลักสู่ห้องเรียน ตัวอย่างแผนการสอน และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ 

 2. คดัเลือกโรงเรยีนกลุ่มตัวอยา่ง การวจิยันีมุ้ง่ศกึษาการพฒันากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบั

ประถมศึกษาตอนต้น และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนนำาร่อง  ในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 6  โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้

กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา  โดยโรงเรียนจะ

ครอบคลุมใน 4 ภูมภิาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ หลายสงักัด 

ได้แก่ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สงักดัสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน และสังกัด 

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  รวมจำานวนผู้บรหิาร 8 คน และจำานวนคร ู36 คน รวมจำานวน 

ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ต�ร�งที่ 6  รายละเอียดโรงเรียนและจำานวนผู้เข้าร่วมการวิจัย

จังหวัด สังกัด ชื่อโรงเรียน จำ�นวนครู (คน)

จำ�นวน

ผู้บริห�ร 

(คน)

กรุงเทพมหานคร กทม. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 

เขตลาดกระบัง

5 1

ปทุมธานี สกอ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 1

เชียงใหม่
สพฐ. โรงเรียนบ้านขอบด้ง 3 1

สพฐ. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 3 2

นครราชสีมา อปท. โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำา 12 2

สุราษฎร์ธานี สช. โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 7 1

รวมทั้งสิ้น 36 8

 3. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 6 ชิ้น โดยกำาหนดรหัส สม. 

ที่ย่อมาจาก สมรรถนะ เพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร ประกอบด้วย

  3.1 แบบ สม.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและครูร่วมทดลองใช้กรอบ

สมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

  3.2 แบบ สม.2  แบบสอบถามข้อมูลการเลือกแนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

สู่ห้องเรียน

  3.3 แบบ สม.3 แบบสอบถามข้อมูลของครูรายบุคคลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

  3.4 แบบ สม.4 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการทดลอง 

  3.5 แบบ สม.5 แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศ กำากับ ติดตาม และข้อค้นพบที่เกิดขึ้น

ระหว่างการทดลองของผู้วิจัย 

  3.6 แบบ สม.6 แบบสรุปผลการดำาเนินงานในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ ไปใชใ้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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 4. พัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการนำากรอบสมรรถนะ

หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา โดยการกำาหนดเวลาสำาหรับ

การดำาเนินการ โดยจัดเป็นหลักสูตรชี้แจงทำาความเข้าใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน 

เรียนนำาร่องในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 1 วัน ออกแบบกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา พัฒนาสื่อและเอกสารที่ใช้ 

ในการดำาเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 7

ต�ร�งที่ 7  กำาหนดการประชมุปฏิบตักิารการนำากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษา

     ตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา

เวลา กิจกรรม เอกสารและสื่อ

09.00-10.00 น. อธิบายความเป็นมา

นำาเสนอพื้นฐานของสมรรถนะ

- โปรแกรมการนำาเสนอ

10.00-11.00 น. สาธิตและชวนคิดเกี่ยวกับลักษณะและผล 

การจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

- แผนการจัดการเรียนรู้

- ใบงานและใบกิจกรรม

11.00-12.00 น. ชี้แจงคำาอธิบายสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ - เอกสารคู่มือ

- โปรแกรมการนำาเสนอ

13.00-14.30 น. ชี้แจงและปฏิบัติการออกแบบแผนการจัด

การเรียนรู้ 4 แนวทาง

- เอกสารคู่มือ

- ตัวอย่างแผนการจัด 

 การเรียนรู้

14.30-16.00 น. ชี้แจงแนวทางการทำางานเพื่อการวิจัยในแต่ละ

โรงเรียน และวางแผนการทำางาน

เครื่องมือเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 5. ผูว้จิยัวางแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยกำาหนดแหลง่ขอ้มลู  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

เครื่องมือที่ใช้  ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 8
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ต�ร�งที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการ 

  ทดลองใชก้รอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษา 

  ขั้นพื้นฐาน

ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูล

แบบ สม.1 

แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียนและครูร่วม

ทดลองใช้กรอบสมรรถนะ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้น

- แบบสอบถาม - การสังเคราะห์เชิง 

 พรรณนา

ผู้บริหาร 

และครู

ร่วมทดลอง

แบบ สม.2

แบบสอบถามข้อมูล 

การเลือกแนวทาง 

การนำากรอบสมรรถนะหลัก 

สู่ห้องเรียน

- แบบสอบถาม - ค่าร้อยละ

- การแจกแจงความถี่

ครูร่วมทดลอง

แบบ สม.3

แบบสอบถามข้อมูลของคร ู

รายบุคคลด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบ

สมรรถนะหลักของผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

- แบบสอบถาม - ค่าร้อยละ

- การแจกแจงความถี่

- การสังเคราะห์เชิง 

 พรรณนา

ครูร่วมทดลอง

แบบ สม.4

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนในโครงการ

ทดลอง 

- แบบสัมภาษณ์ - การสังเคราะห์เชิง

พรรณนา

ผู้บริหาร
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ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูล

แบบ สม.5

แบบบันทึกข้อมูล 

การนิเทศ กำากับ ติดตามและ

ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นระหว่าง

การทดลองของผู้วิจัย

- แบบบันทึกข้อมูลฯ การสังเคราะห์เชิง

พรรณนา

คณะผู้วิจัย

แบบ สม.6

แบบสรุปผลการดำาเนินงาน

ในการนำากรอบสมรรถนะ

หลักของผู้เรียน ระดับประถม

ศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการ 

ออกแบบและจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน

- แบบสอบถาม

- การประชุมกลุ่ม  

 Focus Group

การสังเคราะห์เชิง

พรรณนา

ผู้บริหาร 

และครู

ร่วมทดลอง

 6. ดำาเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการ

พัฒนาสมรรถนะกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

  การสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะผู้เรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับ 

ประถมศกึษาตอนตน้  ตลอดจนจัดให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผูท้รงคณุวฒุแิละครูจากโรงเรียนอ่ืน ๆ   

เพือ่ร่วมกนัทำาความเขา้ใจกรอบสมรรถนะผูเ้รยีนกบัผูบ้ริหารและครผููส้อนระดับประถมศกึษาตอนตน้  

รายละเอียดดังตารางที่ 9
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 ต�ร�งที่ 9 รายละเอียดและกำาหนดการสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะให้กับครูและ  

ผู้บริหาร ก่อนการดำาเนินการวิจัย

กิจกรรม ช่วงเวล�
โรงเรียน 
ที่เข้�ร่วม

ผู้ร่วมกิจกรรม สถ�นที่

1. นำาเสนอข้อมูลกรอบ
สมรรถนะผู้เรียน

2. วิเคราะห์ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้

3. นำาเสนอ 4 แนวทาง 
ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะ

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการ 
พัฒนาผู้ เรี ยนให้มี
สมรรถนะจากผู้ทรง
คุณวุฒิ และคณะครู
จากโรงเรียนต่าง ๆ 

5. จัดทำาแผนกาทำางาน 
ท ด ล อ ง ใ ช้ ก ร อ บ
สมรรถนะ

21 
กรกฎาคม 

2561

1. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ
จังหวัดปทุมธานี

2. โรงเรียน 
วัดปลูกศรัทธา
กรุงเทพมหานคร

1. วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นคณะ
ทำางาน
พัฒนากรอบ
สมรรถนะ 
ผู้เรียน

2. คณะผู้วิจัย
ทดลอง
ใช้กรอบ
สมรรถนะ 
ผู้เรียน

3. ผู้บริหาร  
และครู
โรงเรียน
ทดลอง

4. ผู้บริหารและ
โรงเรียนอื่น ๆ  
ที่มาร่วม
วิเคราะห์ 
อภิปรายเพื่อ
หาแนวทาง
ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
สมรรถนะ 

โรงแรม
เบลล่าบี

จังหวัดนนทบุรี

22 
กรกฎาคม 

2561

โรงเรียน
อนุบาลหนูน้อย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียน
อนุบาลหนูน้อย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 
กรกฎาคม 

2561 

โรงเรียนเทศบาล 4 
(เพาะชำา) 

จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล 4  
(เพาะชำา)

จังหวัดนครราชสีมา

27 - 28 
กรกฎาคม 

2561

1. โรงเรียน 
บ้านขอบด้ง

2. โรงเรียน 
เทพศิรินทร์ 9 
จังหวัดเชียงใหม่

ห้องประชุม
สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง อำาเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่
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 7. การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

       หลังจากการประชุมสร้างความเข้าใจ  แต่ละโรงเรียนเริ่มดำาเนินการทดลองใช้กรอบ

สมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 6 โรงเรยีน  

ใน 4 ภมิูภาคท่ัวประเทศ  เปน็ระยะเวลา 10 สปัดาห์ เพ่ือศกึษาความเหมาะสมของการนำากรอบสมรรถนะ 

หลกั 10 สมรรถนะไปใชใ้นการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้  ศกึษากระบวนการ

และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ รวมถึงศึกษาปัจจัยเอื้อและ

อุปสรรคในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนในการดำาเนินการ คือ 

  1) ครูศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างจาก 4 แนวทาง 

ที่กำาหนดให้

  2) ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้นำาสมรรถนะสู่ห้องเรียน โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และบริบทการทำางานของครูในโรงเรียน

  3) ครูทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ รวมถึงบันทึกผล ข้อสังเกต  

ข้อค้นพบระหว่างการดำาเนินการทดลองใช้กรอบสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้น

 8. การติดตามประเมินผล หนุนเสริม แนะนำา  

      ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลองใช ้

กรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ โดยนกัวจิยัและผูท้รงคณุวฒุต่ิาง ๆ  สำาหรบัหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 6 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยรายละเอียดของการติดตาม 

ผลการทำางาน และเตมิเตม็ หนุนเสริม เตมิความรู ้แลกเปลีย่นความคดิ   มรีายละเอยีด ดงัตารางที ่10



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน120

บทที่ 3 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ต�ร�งท่ี 10  รายละเอียดและกำาหนดการ การดำาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

   ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ 

   ประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม ช่วงเวล� โรงเรียนที่เข้�ร่วม
นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมนิเทศ ติดต�ม หนุนเสริม

1. พบปะคณะครู  

และผู้บริหารซักถาม

สัมภาษณ์ สิ่งที่คร ู

และผู้บริหารดำาเนิน

การและปัญหา 

ที่เกิดขึ้น 

2. ทบทวนสมรรถนะ

และแนวทางพัฒนา 

ผู้เรียน

3. เติมเต็มความรู ้

และถามตอบปัญหา

4. วางแผนการทำางาน 

ในโอกาสต่อไป

1-2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์

ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ

ดร.นิติกร อ่อนโยน

24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 

กรุงเทพมหานคร

ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา

ดร.วีระชาติ  ภาษีชา

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข

6 -7 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 

จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

ดร.เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ

ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู

ผศ.ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น

อ.อังค์สุมล  เชื้อชัย

ดร.เกรียง ฐิติจำาเริญพร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

โครงการหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ์

จังหวัดเชียงใหม่

9 กันยายน  2561 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค์

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์

อ.สุทธิดา  ธาดานิติ

ดร.เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ
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บทที่ 3 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

กิจกรรม ช่วงเวล� โรงเรียนที่เข้�ร่วม
นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมนิเทศ ติดต�ม หนุนเสริม

14-15 

กันยายน 2561

โรงเรียนเทศบาล 4 

(เพาะชำา)

จังหวัดนครรราชสีมา

ดร.นาฎฤดี  จิตรรังสรรค์

รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์

รศ.ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล

ดร.ศรินธร  วิทยะสิรินันท์ 

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข

อ.สุทธิดา  ธาดานิติ

 9. การวิเคราะห์/สังเคราะห์และถอดบทเรียน

      การวิเคราะห์/สังเคราะห์และถอดบทเรียน  ดำาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  9.1 ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจากการนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม  

โดยคณะผู้วิจัย

  9.2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

โดยมีรายละเอียดของการดำาเนินการการสนทนาแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ใน 2 ภูมิภาค  ได้แก่

 ครั้งที่ 1  จดัขึน้ในวนัเสารท์ี ่22 กนัยายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศนูย์ฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

โดยประกอบดว้ยโรงเรยีนจำานวน 4 โรงเรียน ได้แก ่ โรงเรยีนสาธติราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ์  

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำา) โรงเรียนบ้านขอบด้ง  และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียน

อนุบาลหนูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทที่ 3 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 ในการจดักจิกรรมสนทนากลุ่มไดแ้บง่ออกเป็น 2 กลุม่ แยกห้องประชมุ เพือ่สอบถามความคดิเหน็ 

ของกลุม่ครผููส้อน และของผูบ้รหิารสถานศกึษา เกีย่วกบัในเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรองิกรอบสมรรถนะ 

และการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ โดยในกลุ่มของครูผู้สอนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย และในกลุ่ม 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาแบง่ออกเปน็ 3 กลุม่ยอ่ย มกีารแจกแบบสอบถามเพือ่สอบถามความคิดเหน็ 

ในกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษามีจำานวนข้อคำาถามทั้งหมด จำานวน 10 ข้อ และในกลุ่มของครูผู้สอน 

มีข้อคำาถามจำานวนทั้งหมด 19 ข้อ โดยแบ่งการสนทนากลุ่มทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

 10. ถอดบทเรียนการดำาเนินงานของโรงเรียน

 11. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ

 12. ปรับปรุงกรอบสมรรถนะและแนวทางการนำากรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียน

  ประมวลผลจากการศึกษาผลการดำาเนินการจากโรงเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อนำาผลจาก

การดำาเนินการไปปรับปรุงกรอบสมรรถนะที่เหมาะสม  และนำาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ในการนำากรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 

การดำาเนินการเมื่อต้องนำากรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียนต่อไป

ระยะที่		3	 การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับ  

	 	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

 การจดัทำาขอ้เสนอเชงินโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนสำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
สู่การปฏิบัตินั้น มีลำาดับการดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัยที่สำาคัญท่ีเป็นข้อค้นพบจากการดำาเนินการวิจัย ให้กับ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการวิพากษ์และอภิปรายในประเด็นสำาคัญร่วมกัน
 2. นำาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้
  2.1 ข้อเสนอเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อม
ก่อนการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้  ใน 3 ประเด็นสำาคัญ คือ Why?  What?  How?
  2.2 ข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ระดบัประถมศึกษาตอนต้น  ในชว่งเปล่ียนผา่นจากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานสูห่ลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ
  2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 3. นำาเสนอรา่งขอ้เสนอเชงินโยบายให้กบัคณะผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่พจิารณาถงึความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้ของข้อเสนอดังกล่าว
 4. รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มาดำาเนินการปรับปรุงเก่ียวกับข้อเสนอ 
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่าน
 5. ดำาเนินการจัดทำาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
ขบัเคลือ่นการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนสำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานสูก่ารปฏบิติัฉบบัสมบูรณ์
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บทที่	4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  สำาหรับหลักสูตร  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ ดังนี้ี้

ตอนที่  1  ผลก�รพัฒน�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและกรอบ 

สมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้น

 1.1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

  กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างองคป์ระกอบสมรรถนะหลกัของ 

  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตอนท่ี 2 ผลก�รทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษ�ตอนต้นในสถ�นศึกษ�

 2.1 กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 2.2 การเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 2.3 การนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

  และประเมินผล

  2.3.1 ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ 

   ในการพัฒนาผู้เรียน

  2.3.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอน 

 2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน  

  2.4.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู  

  2.4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  

 2.5 บทบาทของผู้บริหาร
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 2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข  

 2.7 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ส่ิงที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด 

  ความสำาเร็จ

 2.9 ข้อเสนอแนะ

 2.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดการทดลอง

  2.10.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก 

    การตอบแบบสอบถาม

  2.10.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก 

    การสนทนากลุ่ม

ตอนที่ 3  ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในก�รขับเคลื่อนก�รนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

ตอนที	่1	 ผลการพฒันากรอบสมรรถนะหลกัของผู้เรยีนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

	 	 และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 การนำาเสนอผลการวิจัยในตอนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการนำาเสนอผลการสังเคราะห ์

และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบสมรรถนะหลัก 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้าง 

องคป์ระกอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โดยรายละเอยีด 

มีดังนี้

	 1.1	 ผลการพฒันากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ 

กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับสมรรถนะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มระหว่างนักการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สามารถสรุปผลการสังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังต่อไปนี้

  สมรรถนะหลักของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่ออกเปน็ 4 องคป์ระกอบ 10 

สมรรถนะหลัก ดังนี้

  องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉล�ดรู้ (Literate Thais) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก  

  ได้แก่ 

  1.1 ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

  1.2 ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (Mathematics in Everyday Life)
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  1.3 ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry  

   and Scientific Mind) 

  1.4 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

  องค์ประกอบที่ 2  คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก 

  ได้แก่ 

  2.1 ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal  

   Growth)

  2.2 ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and  

   ntrepreneurship)

  องคป์ระกอบที ่3 คนไทยส�ม�รถสงู (Smart Thais) ประกอบดว้ย 2 สมรรถนะหลกั  

  ได้แก่ 

  3.1 ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills and  

   Innovation : HOTS Critical Thinking , Problem Solving, Creative  

   Thinking)

  3.2 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and  

   Digital Literacy : MIDL)

  องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบด้วย  

  2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

  4.1 ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (Collaboration,  

   Teamwork and Leadership)

  4.2  ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล (Active Citizen and  

   Global Mindedness)
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 โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สามารถนำาเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภ�พที่ 10  โครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย
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โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

คนไทยฉลำดรู้ 
(Literate Thais) 

คนไทยที่อยู่ดีมีสุข 
(Happy Thais) 

พลเมืองไทยที่ใส่
ใจสังคม (Active 
Thai Citizens) 

คนไทยสำมำรถสูง 
(Smart Thais) 

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล

ด้านการท างานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และภาวะผู้น า

ด้านพลเมืองตื่นรู้ที่มีส านึกสากล

ภาพที่ 10  แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย 

คนไทยอยู่ดีมีสุข

พลเมืองไทยใส่พลเมืองไทย 

ใส่ใจสังคม	(Active	

Thai	Citizen)

และมีภ�วะผู้นำ�

ด้�นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล
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 1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ

สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น	กับข้อมูลเชิงประจักษ์

  การประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ ตามกรอบโมเดลโครงสรา้ง

สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ คณะผู้วิจัยดำาเนินการโดยประเมินผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ

ใน 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

และกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ จำานวนทัง้ส้ิน 2,337 คน โดยการสุ่มแบบแบง่ช้ัน (Stratification

Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะ

หลักของผู้เรียนท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งโครงสร้างองค์ประกอบของ

สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่

  องค์ประกอบที ่1 คนไทยฉลาดรู ้(Literate Thais) ประกอบไปดว้ย 4 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก ่

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (X2) ด้านการสืบสอบ 

ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (X4)

  องคป์ระกอบที ่2 คนไทยอยูด่มีสีขุ (Happy Thais) ประกอบไปดว้ย 2 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก ่

ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (X6)

  องค์ประกอบที่ 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะ 

หลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัล (X8)

  องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบไปด้วย 

2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (X9) และด้านการ

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล (X10)

  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

พบว่าตัวแปรที่บ่งชี้สมรรถนะหลักของผู้เรียนทุกสมรรถนะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กัน ลักษณะ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะเปน็ความสมัพนัธท์ัง้ในทศิทางบวก โดยมคีา่ความสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง 

0.332 - 0.689 ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาในส่วนของสมรรถนะหลักพบว่า 

สมรรถนะท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) กับด้านคณิตศาสตร์ 

ในชีวิตประจำาวัน (X2) โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.689 และจากการตรวจสอบ ค่า Bartlett’s 

Test of Sphericity = 11643.829, df = 45, Sig. = 0.000 ค่า KMO เท่ากับ 0.905 แสดงว่า 

สมรรถนะเหล่านี้มีความสัมพันธ์เพียงพอที่จะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยืนยนัเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลสมรรถนะ 

หลักของผู้เรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภาพที่ 4.1 พบว่า โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะหลัก 

ของผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ 
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(Chi-square = 14.72) ทีอ่งศาอิสระเทา่กบั 13 โดยมีคา่ความนา่จะเป็นเทา่กบัหรอืเข้าใกล ้1 (P=0.32546) 

แตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ค่าดชันีวัดระดบัความกลมกลนื (GFI) เท่ากบั 0.999 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.995 และค่าดัชนีรากของกำาลัง 

สองเฉลี่ยของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00705 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลโครงสร้างของ 

สมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนมคีวามสอดคลอ้งหรือกลมกลนืกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์และสามารถนำาไปใช้

อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้

  เมือ่พิจารณาคา่นำา้หนกัองคป์ระกอบหรือนำา้หนกัความสำาคญัของสมรรถนะหลกัผูเ้รยีน 

ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่านำ้าหนักองค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะมีค่าตั้งแต่ 0.41 - 0.58 และ 

เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความ

สำาคญัมากทีส่ดุคอื ดา้นคณติศาสตรใ์นชีวติประจำาวนั รองลงมา คอื ดา้นการสบืสอบทางวทิยาศาสตร์

และจิตวทิยาศาสตร ์ตามลำาดบั ในองค์ประกอบที ่2 คนไทยอยู่ดมีีสุข (Happy Thais) พบวา่ สมรรถนะ

ทีม่นีำา้หนักความสำาคญัมากทีส่ดุคอื ดา้นทกัษะชีวติและความเจรญิแหง่ตน ในองคป์ระกอบที ่3 คนไทย

สามารถสูง (Smart Thais) พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความสำาคัญมากที่สุดคือ ด้านทักษะ 

การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และในองค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen)

พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความสำาคัญมากที่สุดคือ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และม ี

ภาวะผู้นำา โดยโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถนำาเสนอได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภ�พที่ 11 โมเดลโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi-square  
= 14.72) ที่องศาอิสระเท่ากับ 13 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับหรือเข้าใกล้ 1 (P=0.32546) แตกต่าง
จากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.999  
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.995 และค่าดัชนีรากของก าลังสอง
เฉลี่ยของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00705 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลโครงสร้างของสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปใช้อธิบาย
สมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้ 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบหรือน้ าหนักความส าคัญของสมรรถนะหลักผู้เรียนในแต่
ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะมีค่าตั้งแต่ 0.41 - 0.58 และเมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais)  พบว่า  สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญ
มากที่สุดคือ ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน รองลงมา คือ  ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ  ในองค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) พบว่า สมรรถนะที่มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ในองค์ประกอบที่ 3 คนไทย
ความสามารถสูง (Smart Thais) พบว่า  สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ  ด้านทักษะ 
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และในองค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizens) 
พบว่า สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านการท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะ
ผู้น า โดยโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 11 โมเดลโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 จากผลการวิจัยดังกล่าว นำามาสู่การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ดังนี้ 

ภ�พที่ 12  สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นหลังปรับปรุง



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน130

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนท่ี	2		 ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

	 2.1	 กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

  จากการลงพ้ืนทีข่องคณะผูวิ้จยัในโรงเรียนทีเ่ขา้โครงการร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะหลกั 

ทั้ง 10 สมรรถนะ พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครู พบว่า แต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการนำา 

กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวนและสร้าง 

ความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ท้ังน้ีในแต่ละ 

โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุปได้ 

ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนและสร้�งคว�มเข้�ใจ

กิจกรรมท่ีทำ� - ผู้บริหารประชุมชี้แจง ทำาความเข้าใจคณะครูช้ันประถมศึกษาตอนต้นทุกคน  

  เกีย่วกบัสมรรถนะหลกั 10 สมรรถนะ และสำาเนาเอกสารคูม่อืครใูหกั้บครผููส้อน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน

 - ผู้บริหารจัดประชุมทำาความเข้าใจและพูดคุยวิเคราะห์กรอบสมรรถนะกับครูที ่

  จะนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้

 - ผู้บริหารประชุมวางแผนร่วมกันกับครูร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกแนวท�งก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน

กิจกรรมที่ทำ�  - ประชุมครูเพื่อให้ครูวางแผนการเลือกแนวทางในการนำาสมรรถนะไปใช้อย่าง

  อิสระ

 -  ประชุมครูเพื่อมอบหมายให้ครูทำาแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนกำาหนด

  เช่น

กรณีท่ี	1 - ครูในระดับชั้น ป.1 ใช้สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นแนวทาง 

  ในการสอนเรื่องการอ่านสะกดคำา

 - ครูในระดับชั้น ป.2 นำาสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะผสานกับงานเดิมในหน่วย

  การเรียน

 - ครใูนระดับชัน้ ป.3 บรูณาการสมรรถนะหลักกบักลุม่สาระตา่ง ๆ  ในหนว่ยฉลาดซือ้  

  ฉลาดใช้ 
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กรณีที่	2 - มอบหมายกรอบสมรรถนะตามความสามารถและความเหมาะสมกับระดับชั้น

  โดยทมีวชิาการโรงเรยีนใหก้ารสนบัสนนุและอำานวยความสะดวกใหแ้กค่รทูีเ่ปน็

  กลุม่ทดลอง ใชแ้นวทางทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง (Gathering, Process, Applying

  and Self-regulating : GPAS) ของโรงเรยีน และไมท่ำาใหเ้ปน็ภาระงานเพิม่เตมิ

  แก่ครูที่เป็นกลุ่มทดลอง

กรณีที่	3  - กำาหนดเลือกแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ไปใช้ในการออกแบบการเรียน

  การสอน

ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล

กิจกรรมที่ทำ�  - ครูแต่ละคน ออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง

 - ครูออกแบบการเรียนการสอนของตนโดยมีการหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน

  กับเพื่อนครู

 - ครูออกแบบการเรียนการสอนของตนโดยมีการหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน

  กับเพื่อนครู และผู้บริหารให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม

 - ครูใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการร่วมกันออกแบบ

  การเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 4  ติดต�มผลและให้คว�มช่วยเหลือ

กิจกรรมที่ทำ�  แต่ละโรงเรียนมีการติดตามผล ให้ความช่วยเหลือ และให้คำาแนะนำาครูเป็นระยะ

 โดยมทีัง้แบบเปน็ทางการ คอื ประชมุตดิตามงาน ตรวจแผนการการจดัการเรยีนรู้ 

 สงัเกตการสอน พรอ้มใหค้ำาแนะนำา และแบบไมเ่ปน็ทางการ คอื การพดูคยุ สอบถาม

 ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งผู้ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือครู มีดังนี้

 - กลุ่มเพื่อนครูในโรงเรียน

 - หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 - ทีมวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาของโรงเรียน รองผู้อำานวยการ

  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

 - รองผู้อำานวยการโรงเรียน หรือผู้อำานวยการโรงเรียน

 - ศึกษานิเทศก์และคณะผู้วิจัย     

 ทัง้นีก้ระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนในแตล่ะโรงเรียน มีรายละเอียด 

ของกิจกรรมและบทบาทของบุคคลต่าง ๆ  ในโรงเรียนแตกต่างกันไป ตามบริบท นโยบาย และระบบ 

การบริหารงานของแต่ละโรงเรียน
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	 2.2		 การเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ในการพฒันาผู้เรยีน	

  คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะ 

อนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้พัฒนากรอบ 

สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 10 ด้าน รวมทั้ง 

ได้พัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา 

ตอนต้นไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางที่ 2 

สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด แนวทางที่ 3 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และแนวทางที่ 4 

สมรรถนะชวีติ ในกจิวัตรประจำาวนั คณะผูว้จัิยจงึไดท้ดลองนำา กรอบสมรรถนะหลักไปใชใ้นการพฒันา 

ผู้เรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ สามารถสรุปข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช ้

ในการพัฒนาผู้เรียนได้ ดังตารางที่ 11

ต�ร�งที่ 11  ข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน

จำ�นวน 

แผนก�รสอน

ทั้งหมด

จำ�นวน 

แผนก�รสอน

ที่ใช้แนวท�ง

ที่ 1

จำ�นวน 

แผนก�รสอน

ที่ใช้แนวท�ง

ที่ 2

จำ�นวน 

แผนก�รสอน

ที่ใช้แนวท�ง

ที่ 3

จำ�นวน 

แผนก�รสอน

ที่ใช้แนวท�ง

ที่ 4

โรงเรียนขอบด้ง 7 2 - 2 3

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 6 3 - 3 -

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำา) 8 8 - - -

โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา  14 7 6 1 -

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

6 5 - 1 -

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 9 8 1 - -

จำ�นวนรวม 50 33 7 7 3

ร้อยละ 100 66.0 14.0 14.0 6.0

 จากขอ้มลูขา้งตน้  แสดงใหเ้หน็วา่ครูส่วนใหญ่ เลือกใชแ้นวทางที ่1 ในการนำากรอบสมรรถนะ

หลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.0  รองลงมาคือ แนวทางที่ 2 

และ แนวทางที่ 3  จำานวนแนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และน้อยที่สุดคือ แนวทางที่ 4 

จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.0
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	 2.3	 การนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชอ้อกแบบการเรยีนการสอน	จดักิจกรรม

การเรียนรู้	และประเมินผล

  ในสว่นของการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน จัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ และประเมินผลนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ 

การนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 

ย่อยที่ครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอน จากการศึกษาพบข้อมูล ดังนี้

  2.3.1  คว�มเข้�ใจของผู้บริห�รและครูเกี่ยวกับก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช ้

ในก�รพัฒน�ผู้เรียน 

  คณะผูวิ้จยัไดจ้ดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “วเิคราะหต์วับง่ชี ้ในหลักสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

เทยีบกรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้น” เพือ่ชีแ้จงและสรา้งความเขา้ใจของผู้บริหาร 

และครเูก่ียวกบักรอบสมรรถนะหลกัและการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ในการพฒันาผูเ้รยีนหลงัจาก 

การประชุมมีการสำารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งในกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัย

และกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมวิพากษ์  สรุปข้อมูลได้ ดังตารางที่ 12 - 14

ต�ร�งที่ 12  จำานวนและร้อยละ ของข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

                (N = 60)

ร�ยก�ร จำ�นวน ร้อยละ

ตำ�แหน่ง

     ผู้บริหาร

     ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการ

     ครู

10

1

49

16.7

1.7

81.7

สังกัด

     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

     สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

     สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22

17

7

9

5

36. 7

28.3 

11.7

15.0

8.3

 จากตารางที ่12 พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญเ่ปน็คร ูจำานวน 49 คน คดิเปน็รอ้ยละ 81.7 

และสว่นใหญป่ฏบิตังิานอยูใ่นสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  จำานวน 22 คน  

คิดเป็นร้อยละ 36.7
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ต�ร�งที่ 13 จำานวนและรอ้ยละของความคดิเห็นของผูเ้ขา้รบัการอบรมท่ีมตีอ่ความเขา้ใจเกีย่วกบั 

                การนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ 

 ในการพัฒนาผู้เรียน

                 (n = 10)

ข้อที่ คว�มคิดเห็น

ระดับคว�มคิดเห็น (ร้อยละ)

มากที่สุด มาก
ปาน

กลาง

ค่อนข้าง

น้อย
น้อย

ไม่

เข้าใจ

1 เข้าใจความเปน็มาและความสำาคญัของ

การพฒันากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีน

16.7 60.0 21.7 - 1.6 -

2 เข้าใจคำาอธิบายสมรรถนะหลัก 10 

สมรรถนะ

16.7 65.0 16.7 1.6 - -

3 เข้าใจลักษณะและผลการจัดการเรียน

การสอนแบบเน้นสมรรถนะ

6.7 65.0 28.3 - - -

4 เขา้ใจหลักการออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบต่าง ๆ ทั้ง 4 แนวทาง

3.3 51.7 45.0 - - -

5 สามารถนำาหลักการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะแบบต่าง ๆ

ไปใช้ในระดับใด

6.7 56.7 36.6 - - -

6 เข้าใจขอบเขตและแนวทางการทำางาน

เพื่อการวิจัยในโรงเรียนของตน

6.7 46.7 43.3 3.3 - -

 จากตารางที่ 13  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเข้าใจในการนำา 

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน 

ของคำาอธิบายสมรรถนะหลกั 10 สมรรถนะ ลกัษณะและผลการจดัการเรยีนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ  

ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.0



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน135

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งที่ 14 สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นจากคำาถามปลายเปิด เกี่ยวกับความเข้าใจในการนำา

  กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนา 

  ผู้เรียนของผู้เข้ารับการอบรม

ประเด็นคำ�ถ�ม และคว�มคิดเห็น

1. ท่�นจะนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน 

 ได้อย่�งไร

 คว�มคดิเหน็ : นำากรอบสมรรถนะไปบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ในแต่ละวิชา โดยนำามาประยุกต์เข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้เดิมที่ทำาอยู่แล้ว อาจจะปรับเปลี่ยน 

เพิ่มเติมและเสริมสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก ประยุกต์ใช้กรอบ 

สมรรถนะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำาไป 

ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ครูควรร่วมกันวางแผนเพื่อปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดย 

นำากรอบสมรรถนะไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 

ในการเรียนรู้มากขึ้น จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดขั้นสูง เน้น 

การแก้ปัญหาของนักเรียนโดยเชื่อมโยงสมรรถนะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน เขียนแผนการจัด 

การเรยีนรูท้ีเ่นน้การปฏิบตัจิรงิ สามารถนำาความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการแกป้ญัหาในสถานการณจ์รงิ

หรือในชีวิตประจำาวันได้

2. ท่�นต้องก�รได้รับคว�มรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้�งที่เกี่ยวข้องกับก�รนำ�กรอบสมรรถนะ 

 หลักไปใช้

 คว�มคิดเห็น : เทคนิควิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกรอบสมรรถนะ เทคนิคการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนสมรรถนะทีห่ลากหลาย และการวดัและประเมนิผลสมรรถนะของนกัเรยีน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลายในการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้

กับผู้เรียน ต้องการให้มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะมาให้ทดลองใช้ อยากทราบข้อมูล

ที่เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการใช้สมรรถนะกับการเรียนการสอน และการยกตัวอย่างการสร้าง

สถานการณ์เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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ประเด็นคำ�ถ�ม และคว�มคิดเห็น

3. คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 คว�มคดิเห็น : เวลาทีใ่ชใ้นการประชมุชีแ้จงน้อยเกนิไปครยัูงไม่คอ่ยเข้าใจชดัเจน ควรเพิม่ 

ระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่บูรณาการสมรรถนะหลักของผู้เรียน ให้ครูได้ฝึกทำาแผนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบัน 

ครูกำาลังประสบปัญหางานล้นมือ คือนอกเหนือจากงานสอนในหน้าที่ยังมีงานรับผิดชอบอื่น ๆ 

เพิ่มเติม งานจร และงานอบรมต่าง ๆ ถ้าครูต้องมาคิดแผน คิดกิจกรรมเองใหม่ ครูก็สามารถทำาได ้

แต่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเพ่ือการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะมีงานประจำาทุกวัน 

มงีานจรทกุเสาร/์อาทติย ์อาจสง่ผลตอ่การจดัการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพไมด่เีทา่ทีค่วร ตอ้งการแผน 

การจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะหลัก เพื่อให้ 

ครูสามารถนำาไปใช้ได้เลย และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของคร ู  
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 2.3.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะยอ่ยทีค่รูนำ�ม�ใชอ้อกแบบก�รเรียนก�รสอน 

 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำามาใช ้

ออกแบบการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจำานวน 38 แผน 

ซึ่งสรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางที่ 15

ต�ร�งที่ 15  สมรรถนะหลักที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 

สมรรถนะ
จำ�นวน

ทั้งหมด

จำ�นวนที่

เลือกใช้
ร้อยละ

1. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 38 33 86.8

2. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 38 17 44.7

3. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์

   และจิตวิทยาศาสตร์

38 17 44.7

4. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 38 10 26.3

5. สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 38 14 36.8

6. สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 38 12 31.6

7. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 38 19 50.0

8. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 38 6 15.8

9. สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 

   และมีภาวะผู้นำา

38 18 47.4

10. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้

     ที่มีสำานึกสากล

38 8 21.1

 จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า สมรรถนะหลักที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มากที่สุด 

3 อันดับแรก คือ สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 

86.8 อันดับที่ 2 คือ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม จำานวน 19 แผน คิดเป็น 

ร้อยละ 50.0 และอันดับที่ 3 คือ สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะ 

ผู้นำา จำานวน 18 แผน คิดเป็นร้อยละ 47.4 สำาหรับสมรรถนะท่ีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ้

นอ้ยทีสุ่ด คือ สมรรถนะดา้นการรูเ้ทา่ทนัสือ่ สารสนเทศ และดิจทิลั จำานวน 6 แผน คดิเปน็รอ้ยละ 15.8
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 เมื่อพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักที่ครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทางที่ 1 

แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 และแนวทางที่ 4  สามารถสรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ใน

การออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางที่ 16

ต�ร�งที่ 16  สรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน

สมรรถนะ N
แนวท�งที่ 1 แนวท�งที่ 2 แนวท�งที่ 3

n % n % n %

1. สมรรถนะหลักด้านภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสาร

33 17 51.5 5 15.2 11 33.3

2. สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ 

ในชีวิตประจำาวัน

17 9 52.9 3 17.6 5 29.4

3. สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทาง

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

17 9 52.9 2 11.8 6 35.3

4. สมรรถนะหลักด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

10 4 40.0 2 20.0 4 40.0

5. สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิต 

และความเจริญแห่งตน

14 2 14.3 1 7.1 11 78.6

6. สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพ

และการเป็นผู้ประกอบการ

12 1 8.3 1 8.3 10 83.3

7. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิด

ขั้นสูงและนวัตกรรม

19 8 42.1 1 5.3 10 52.6

8. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ 

สารสนเทศ และดิจิทัล

6 1 16.7 2 33.3 3 50.0

9. สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบ

รวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้นำา

18 4 22.2 4 22.2 10 55.6

10. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล

8 3 37.5 1 12.5 4 50.0
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 จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียน 

การสอนทั้ง 4 แนวทาง โดย 1) สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัด 

การเรยีนรูแ้นวทางที ่1 มากทีส่ดุ จำานวน 17 แผน คิดเป็นร้อยละ 51.5  2) สมรรถนะด้านคณติศาสตร ์

ในชีวิตประจำาวัน พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด จำานวน 9 แผน คิดเป็นร้อยละ

52.9 3) สมรรถนะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ พบในแผนการจัด 

การเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด จำานวน 9 แผน คิดเป็นร้อยละ 52.9 4) สมรรถนะด้านภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 3 มากที่สุด 

จำานวนแนวทางละ 4 แผน คิดเป็นร้อยละ 40.0 5) สมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญ 

แห่งตน พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำานวน 11 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.6 

6) สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทาง 

ที่ 3 มากที่สุดจำานวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 83.3 7) ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 

พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำานวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 52.6 

8) ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 3 

มากที่สุด จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0 9) ทักษะด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 

และมีภาวะผู้นำา พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 55.6 

และ 10) สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้

แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำานวน 4 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0

 เมื่อพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักรายสมรรถนะจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู ้

ทัง้หมดจำานวน 38 แผน สามารถสรปุขอ้มลูดา้นการนำาสมรรถนะหลกัมาใชใ้นการออกแบบการเรยีน

การสอนได้ ดังนี้

 สมรรถนะด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  พบสมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำาไป

ใช้ในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.0 สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำาไป

ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 30.0  ดังข้อมูลในตารางที่ 17
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 17 การนำาสมรรถนะย่อยด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียน  

  การสอน

ชั้น

สมรรถนะด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

รวม
ไทย1.1 ไทย1.2 ไทย1.3 ไทย1.4 ไทย1.5 ไทย1.6

ป.1 วิชา ไทย N 4 3 3 2 - 2 14

% 15.4% 11.5% 11.5% 7.7% 7.7% 53.8%

คณิต N 1 - - 1 - - 2

% 3.8% 3.8% 7.7%

วิทย์ N 2 - 2 - - - 4

% 7.7% 7.7% 15.4%

บูรณาการ N 1 1 1 1 1 1 6

% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 23.1%

รวม
N 8 4 6 4 1 3 26

% 30.8% 15.4% 23.1% 15.4% 3.8% 11.5% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 4 2 3 - - 3 12

% 13.3% 6.7% 10.0% 10.0% 40.0%

คณิต N 1 - 1 - - - 2

% 3.3% 3.3% 6.7%

วิทย์ N 2 - 1 1 - - 4

% 6.7% 3.3% 3.3% 13.3%

อื่นๆ N 3 3 3 3 - - 12

% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 40.0%

รวม
N 10 5 8 4 - 3 30

% 33.3% 16.7% 26.7% 13.3% 10.0% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 17  การนำาสมรรถนะย่อยด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียน  

  การสอน (ต่อ)

ชั้น
สมรรถนะด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

รวม
ไทย1.1 ไทย1.2 ไทย1.3 ไทย1.4 ไทย1.5 ไทย1.6

ป.3 วิชา
ไทย

N 1 1 2 - - - 4

% 3.3% 3.3% 6.7% 13.3%

คณิต
N 2 - - - - - 2

% 6.7% 6.7%

วิทย์
N 4 2 2 1 - - 9

% 13.3% 6.7% 6.7% 3.3% 30.0%

อื่นๆ
N 2 2 2 3 - - 9

% 6.7% 6.7% 6.7% 10.0% 30.0%

บูรณาการ
N - - 2 1 1 2 6

% 6.7% 3.3% 3.3% 6.7% 20.0%

รวม
N 9 5 8 5 1 2 30

% 30.0% 16.7% 26.7% 16.7% 3.3% 6.7% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 

ในระดบัช้ันประถมศกึษาปทีี ่3 มากทีส่ดุ โดยพบวา่ นำาไปใช้ในวชิาคณติศาสตรม์ากทีสุ่ดคิดเป็นรอ้ยละ 50.0  

ดังข้อมูลในตารางที่ 18

ต�ร�งที่ 18 การนำาสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ

       การเรียนการสอน

ชั้น

สมรรถนะด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

รวม
คณิต 2.1 คณิต 2.2 คณิต 2.3 คณิต 2.4 คณิต 2.5

ป.1 วิชา
ไทย

N 1 - - - - 1

% 10.0% 10.0%

คณิต
N 2 - 1 - 1 4

% 20.0% 10.0% 10.0% 40.0%

วิทย์
N 1 1 1 - - 3

% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0%

บูรณาการ
N - - 1 1 - 2

% 10.0% 10.0% 20.0%

รวม
N 4 1 3 1 1 10

% 40.0% 10.0% 30.0% 10.0% 10.0% 100 %

ป.2 วิชา
ไทย

N 1 - - - - 1

% 11.1% 11.1%

คณิต
N 1 1 1 - - 3

% 11.1% 11.1% 11.1% 33.3%

วิทย์
N 1 1 - - 1 3

% 11.1% 11.1% 11.1% 33.3%

อื่นๆ
N - - - 1 1 2

% 11.1% 11.1% 22.2%

รวม
N 3 2 1 1 2 9

% 33.3% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งที่ 18  การนำาสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ

                การเรียนการสอน (ต่อ)

ชั้น

สมรรถนะด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

รวม
คณิต2.1 คณิต2.2 คณิต2.3 คณิต2.4 คณิต2.5

ป.3 วิชา
คณิต

N 3 - 1 - 2 6

% 25.0% 8.3% 16.7% 50.0%

วิทย์
N - - - - 1 1

% 8.3% 8.3%

อื่นๆ
N - - - 2 2 4

% 16.7% 16.7% 33.3%

บูรณาการ
N - - - - 1 1

% 8.3% 8.3%

รวม

 

N 3 - 1 2 6 12

% 25.0% 8.3% 16.7% 50.0% 100%
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 

จิตวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด โดยพบว่า นำาไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 19

ต�ร�งที่ 19 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นการสบืสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจิตวทิยาศาสตรท่ี์ครนูำามาใช้ 

                 ในการออกแบบการเรียนการสอน 

ชั้น
สมรรถนะด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์

รวม
สืบสอบ3.1 สืบสอบ3.2 สืบสอบ3.3 สืบสอบ3.4 สืบสอบ3.5

ป.1 วิชา คณิต N 1 1 - - - 2

% 16.7% 16.7% 33.3%

วิทย์ N - 2 1 - - 3

% 33.3% 16.7% 50.0%

บูรณาการ N 1 - - - - 1

% 16.7% 16.7%

รวม
N 2 3 1 - - 6

% 33.3% 50.0% 16.7% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 1 - - - - 1

% 9.1% 9.1%

คณิต N - 1 1 - - 2

% 9.1% 9.1% 18.2%

วิทย์ N 1 2 1 - - 4

% 9.1% 18.2% 9.1% 36.4%

อื่นๆ N - 2 2 - - 4

% 18.2% 18.2% 36.4%

รวม
N 2 5 4 - - 11

% 18.2% 45.5% 36.4% - - 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 19 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ท่ีครูนำามาใช้

         ในการออกแบบการเรียนการสอน (ต่อ)

ชั้น

สมรรถนะด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์

รวม

สืบสอบ3.1 สืบสอบ3.2 สืบสอบ3.3 สืบสอบ3.4 สืบสอบ3.5

ป.3 วิชา ไทย N - - 1 - - 1

% 8.3% 8.3%

คณิต N 1 - - - - 1

% 8.3% 8.3%

วิทย์ N 2 2 2 - - 6

% 16.7% 16.7% 16.7% 50.0%

บูรณาการ N 2 - - 1 1 4

% 16.7% 8.3% 8.3% 33.3%

รวม
N 5 2 3 1 1 12

% 41.7% 16.7% 25.0% 8.3% 8.3% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ พบสมรรถนะหลกัดา้นภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในระดบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวนเท่ากัน  โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 นำาไปใช้ในวิชาภาษาไทยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.7 สำาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นำาไปใช้ใน

วิชาวิทยาศาสตร์และบูรณาการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 ดังข้อมูลในตารางที่ 20

ต�ร�งท่ี 20 การนำาสมรรถนะย่อยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ 

  การเรียนการสอน

ชั้น
สมรรถนะด้�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

รวม
อังกฤษ 4.5 อังกฤษ 4.1 อังกฤษ 4.4 อังกฤษ 4.6

ป.1 วิชา ไทย N 1 - - - 1

% 100 % 100 %

รวม
N 1 - - - 1

% 100 % 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 2 2 - - 4

% 33.3% 33.3% 66.7%

อังกฤษ N - 1 - - 1

% 16.7% 16.7%

อื่นๆ N - 1 - - 1

% 16.7% 16.7%

รวม
N 2 4 - - 6

% 33.3% 66.7% 100 %

ป.3 วิชา ไทย N 1 - - - 1

% 16.7% 16.7%

วิทย์ N - 1 - 1 2

% 16.7% 16.7% 33.3%

อื่นๆ N - 1 - - 1

% 16.7% 16.7%

บูรณาการ N 1 - 1 - 2

% 16.7% 16.7% 33.3%

รวม
N 2 2 1 1 6

% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสดุ  โดยพบวา่ นำาไปใชใ้นวชิาอืน่ ๆ  มากทีส่ดุคิดเปน็รอ้ยละ 81.8  

ดังข้อมูลในตารางที่ 21

ต�ร�งที่ 21 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นทกัษะชีวิตและความเจรญิแหง่ตนทีค่รนูำามาใช้ในการออกแบบ 

  การเรียนการสอน

ชั้น

สมรรถนะด้�นทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

รวมทักษะ

ชีวิต 5.1

ทักษะ

ชีวิต5.2

ทักษะ

ชีวิต5.3

ทักษะ

ชีวิต5.4

ทักษะ

ชีวิต5.5

ทักษะ

ชีวิต5.7

ทักษะ

ชีวิต5.6

ทักษะ

ชีวิต5.8

ป.1 วิชา ไทย N 1 1 1 1 1 1 - - 6

% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 85.7%

บูรณาการ N - - - - - 1 - - 1

% 14.3% 14.3%

รวม
N 1 1 1 1 1 2 - - 7

% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 1 1 - - - - - - 2

% 4.5% 4.5% 9.1%

วิทย์ N 1 1 - - - - - - 2

% 4.5% 4.5% 9.1%

อื่นๆ
N 3 3 3 3 3 3 - - 18

% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 81.8%

รวม
N 5 5 3 3 3 3 - - 22

% 22.7% 22.7% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งที่ 21 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นทกัษะชีวิตและความเจรญิแหง่ตนทีค่รนูำามาใช้ในการออกแบบ 

  การเรียนการสอน (ต่อ)

ชั้น

สมรรถนะด้�นทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

รวมทักษะ

ชีวิต 5.1

ทักษะ

ชีวิต5.2

ทักษะ

ชีวิต5.3

ทักษะ

ชีวิต5.4

ทักษะ

ชีวิต5.5

ทักษะ

ชีวิต5.7

ทักษะ

ชีวิต5.6

ทักษะ

ชีวิต5.8

ป.3 วิชา ไทย N 2 1 1 1 1 1 - - 7

% 8.7% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 30.4%

วิทย์ N 2 2 2 2 2 2 - - 12

% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 52.2%

อื่นๆ N - - 1 - 1 - 1 1 4

% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 17.4%

รวม
N 4 3 4 3 4 3 1 1 23

% 17.4% 13.0% 17.4% 13.0% 17.4% 13.0% 4.3% 4.3% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า พบสมรรถนะหลกัดา้นทกัษะอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ

ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสดุ  โดยพบวา่ นำาไปใชใ้นวชิาอืน่ ๆ  มากทีส่ดุคิดเปน็รอ้ยละ 93.8  

ดังข้อมูลในตารางที่ 22

ต�ร�งที่ 22 การนำาสมรรถนะย่อยด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่ครูนำามาใช้

       ในการออกแบบการเรียนการสอน

ชั้น

สมรรถนะด้�นทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

รวมทักษะอ�ชีพ 

6.2

ทักษะอ�ชีพ 

6.3

ทักษะอ�ชีพ 

6.4

ทักษะอ�ชีพ 

6.5

ทักษะอ�ชีพ 

6.6

ทักษะอ�ชีพ 

6.1

ป.1 วิชา ไทย N 1 1 1 1 1 - 5

% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 83.3%

วิทย์ N - - - 1 - - 1

% 16.7% 16.7%

รวม
N 1 1 1 2 1 - 6

% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 16.7% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N - - - - - 1 1

% 6.2% 6.2%

อื่นๆ N 3 3 3 3 3 - 15

% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 93.8%

รวม
N 3 3 3 3 3 1 16

% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 6.2% 100 %

ป.3 วิชา วิทย์ N 1 1 1 1 1 - 5

% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 26.3%

อื่นๆ N 2 2 2 2 2 - 10

% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 52.6%

บูรณาการ N 1 - - 1 1 1 4

% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 21.1%

รวม
N 4 3 3 4 4 1 19

% 21.1% 15.8% 15.8% 21.1% 21.1% 5.3% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด  โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาอื่น ๆ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.2  

ดังข้อมูลในตารางที่ 23

ต�ร�งท่ี 23 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ 

                การเรียนการสอน

ชั้น

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

รวมทักษะ

ก�รคิด 7.1

ทักษะ

ก�รคิด 7.2

ทักษะ

ก�รคิด 7.3

ทักษะ

ก�รคิด 7.4

ทักษะ

ก�รคิด 7.5

ทักษะ

ก�รคิด 7.6

ป.1 วิชา ไทย N 1 1 1 1 - 4

% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% - 57.1%

คณิต N - - - 1 1 -- 2

% 14.3% 14.3% 28.6%

วิทย์ N - 1 - - - 1

% 14.3% 14.3%

รวม
N 1 2 1 2 1 - 7

% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 14.3% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 1 - - - 2 2 5

% 5.3% 10.5% 10.5% 26.3%

วิทย์ N - 1 - - 1 - 2

% 5.3% 5.3% 10.5%

อื่นๆ N 3 3 3 3 - - 12

% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 63.2%

รวม
N 4 4 3 3 3 2 19

% 21.1% 21.1% 15.8% 15.8% 15.8% 10.5% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 23 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบ 

                การเรียนการสอน (ต่อ)

ชั้น

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

รวมทักษะ

ก�รคิด 7.1

ทักษะ

ก�รคิด 7.2

ทักษะ

ก�รคิด 7.3

ทักษะ

ก�รคิด 7.4

ทักษะ

ก�รคิด 7.5

ทักษะ

ก�รคิด 7.6

ป.3 วิชา ไทย N - 1 - - - - 1

% 4.5% 4.5%

คณิต N - 1 - 1 - - 2

% 4.5% 4.5% 9.1%

วิทย์ N 1 1 1 1 - - 4

% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 18.2%

อื่นๆ N 3 2 3 3 - - 11

% 13.6% 9.1% 13.6% 13.6% 50.0%

บูรณาการ N - 1 - 1 1 1 4

% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 18.2%

รวม
N 4 6 4 6 1 1 22

% 18.2% 27.3% 18.2% 27.3% 4.5% 4.5% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  

เพียงระดับเดียวคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ    

เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 44.4  ดังข้อมูลในตารางที่ 24

ต�ร�งท่ี 24 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลท่ีครูนำามาใช้ 

  ในการออกแบบการเรียนการสอน

ชั้น
ทักษะด้�นก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล

รวม
รู้เท่�ทันสื่อฯ 8.1 รู้เท่�ทันสื่อฯ 8.3 รู้เท่�ทันสื่อฯ 8.4

ป.3 วิชา วิทย์ N 1 1 2 4

% 11.1% 11.1% 22.2% 44.4%

อื่นๆ N 1 1 2 4

% 11.1% 11.1% 22.2% 44.4%

บูรณาการ N 1 - - 1

% 11.1% 11.1%

รวม
N 3 2 4 9

% 33.3% 22.2% 44.4% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภ�วะผู้นำ�

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 

และภาวะผู้นำาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาอื่นๆ  มากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ 75.0 ดังข้อมูลในตารางที่ 25

ต�ร�งท่ี 25 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา 

  ที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน

ชั้น
สมรรถนะด้านการทำางานแบบรวมพลัง	เป็นทีม	และมีภาวะผู้นำา

รวม
รวมพลัง9.1 รวมพลัง9.2 รวมพลัง9.3

ป.1 วิช� ไทย N 3 3 1 7

% 23.1% 23.1% 7.7% 53.8%

คณิต N 1 1 1 3

% 7.7% 7.7% 7.7% 23.1%

วิทย์ N 1 1 - 2

% 7.7% 7.7% 15.4%

บูรณ�ก�ร N - 1 - 1

% 7.7% 7.7%

รวม
N 5 6 2 13

% 38.5% 46.2% 15.4% 100 %

ป.2 วิช� ไทย N 1 1 1 3

% 8.3% 8.3% 8.3% 25.0%

อื่นๆ N 3 3 3 9

% 25.0% 25.0% 25.0% 75.0%

รวม
N 4 4 4 12

% 33.3% 33.3% 33.3% 100 %

ป.3 วิช� คณิต N 1 - 1 2

% 6.2% 6.2% 12.5%

วิทย์ N 3 1 1 5

% 18.8% 6.2% 6.2% 31.2%

อื่นๆ N 2 2 2 6

% 12.5% 12.5% 12.5% 37.5%

บูรณ�ก�ร N 1 1 1 3

% 6.2% 6.2% 6.2% 18.8%

รวม
N 7 4 5 16

% 43.8% 25.0% 31.2% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ พบสมรรถนะหลักดา้นพลเมอืงท่ีเขม้แขง็/ตืน่รู้ท่ีมสีำานกึสากล 

ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มากทีส่ดุ โดยพบวา่นำาไปใชใ้นวชิาอืน่ ๆ  และวชิาบรูณาการ มากทีส่ดุ

คิดเป็นร้อยละ 50.0  ดังข้อมูลในตารางที่ 26

ต�ร�งที่ 26 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็/ตืน่รูท้ีม่สีำานกึสากล ทีค่รนูำามาใชใ้นการออกแบบ 

                การเรียนการสอน

ชั้น

สมรรถนะด้�นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล

รวมพลเมือง 

10.1

พลเมือง

10.2

พลเมือง

10.3

พลเมือง

10.4

พลเมือง

10.5

ป.1 วิชา ไทย N 2 - - - - 2

% 66.7% 66.7%

คณิต N 1 - - - - 1

% 33.3% 33.3%

รวม
N 3 - - - - 3

% 100.0% 100 %

ป.2 วิชา ไทย N 1 1 1 1 1 5

% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100 %

รวม
N 1 1 1 1 1 5

% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100 %

ป.3 วิชา อื่นๆ N 1 - 1 1 - 3

% 16.7% 16.7% 16.7% 50.0%

บูรณาการ N 2 - 1 0 - 3

% 33.3% 16.7% .0% 50.0%

รวม
N 3 - 2 1 - 6

% 50.0% 33.3% 16.7% 100 %
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 2.4	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน		

  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและ 

นักเรียน หลังจากที่นำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ตอนต้นในสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

  2.4.1  ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า  

เมือ่นำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษา ตวัครูม ี

การเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านการออกแบบการเรียนการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนที่ครูนำามาใช้  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การวัดและประเมินผล  

และด้านอื่น ๆ ดังรายละเอียด

  ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล  

  ครมูกีารออกแบบการเรยีนการสอนทีเ่นน้การปฏบิตัจิรงิและเนน้กระบวนการกลุม่มากขึน้ 

คำานงึถงึการเชือ่มโยงสมรรถนะและกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพตามสมรรถนะ 

ที่ต้องการ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด และสมรรถนะที่สอดคล้องกันเพื่อออกแบบกิจกรรม 

การเรียนการสอน การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครู 

ในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือ 

ปฏิบัติมากขึ้น เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากขึ้น มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้สื่อสาร ทำางานกลุ่ม 

การสะท้อนการเรียนรู้/สมรรถนะ หลากหลายขึ้น เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจะม ี

การตรวจเช็คกิจกรรมว่าทำาแล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่ ขณะท่ีครูสอนมีการเชื่อมโยง 

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน มีการใช้คำาถามย้อนกลับ เพ่ือให้ได้สมรรถนะท่ีต้องการ เช่น 

การสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ข้อคิดที่ได้ การแก้ปัญหา รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่น 

ในวิชาที่ตนเองสอนมากขึ้น และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้น ในด้าน 

การประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน จึงมีการประเมินที่หลากหลายขึ้น 

โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงานนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 “	ครูใช้กิจกรรมในการสอนมากขึ้น	จัดกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น	ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากขึ้น

จากครูเขียนขึ้นกระดานเป็นให้เด็กเขียน	ทำา	 	 แต่งเรื่อง	 เล่า	 มากขึ้น	 เนื่องจากครูต้องเหลือบมอง 

กิจกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”

	 “ในตวัสมรรถนะทีแ่ตกออกมา	ครจูะเหน็แนวทางในการจดักจิกรรมมากขึน้	แทนทีค่รจูะแจก 

แต่ใบงาน	มีการให้เด็กทำากิจกรรมมากขึ้น	เด็กได้	active	ขึ้น”

	 “ครูออกแบบกิจกรรมได้มากขึ้น	แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำา		จึงยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก”

	 “การเขยีนแผนจะคำานงึสมรรถนะมากขึน้	และคดิถงึกจิกรรมทีส่อดคลอ้งเพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะ” 
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	 “ครูต้องบูรณาการในการสอนเด็กให้รู้แต่ละเรื่องและเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นได้	 จากเดิมคิดว่า 

ไม่จำาเป็นต้องเอาวิชาเราไปสัมพันธ์กับวิชาอื่น”

	 “ครูส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์หลักสูตร	 ตัวชี้วัด	 และสมรรถนะที่สอดคล้องกันเพื่อออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน		ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะที่ครูเห็น

ความสำาคัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”

	 “ครูมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน	 	 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นสมรรถนะ	 ครูมีความพยายามในการทำางานและเห็นความสำาคัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำา

และเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”

	 “ครูมีการออกแบบใบงานที่ดึงดูดความสนใจของเด็กมากขึ้น”

	 “ออกแบบฝึกให้เด็กได้ฝึกคิดมากขึ้น”

	 “เดิมครูเน้นให้ความรู้	(K)	เยอะ	แต่ตอนน้ีปรับกระบวนการสอนเป็นเน้นปฏิบัติมากข้ึน”

	 “เดิม	 ไม่ลงสมรรถนะในแผน	 แต่ตอนนี้เอาสมรรถนะมาลงในแผน	 และเชื่อมโยงสู่ 

การประเมิน	 	และครูพบว่า	การส่งเสริมสมรรถนะเกิดขณะจัดกิจกรรมซึ่งที่ผ่านมาครูมองข้ามและ

มุ่งไปเน้นตัวชี้วัดตามหลักสูตรมากกว่า”

	 “เวลาเขียนแผนจะตรวจเช็คกิจกรรมมากขึ้นว่าทำาแล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่”

	 “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ต้องคำานึงถึงการเชื่อมโยงสมรรถนะและกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะที่ต้องการ”

	 “ครูปรับวิธีการสอน	/	กิจกรรม	/	บทบาทครูในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก	ใช้ผังความคิด	

(การคิดชั้นสูง)”

	 “เวลาสอนจะนึกถึงสมรรถนะว่าเด็กจะเกิดหรือไม่	สะท้อนถึงตัวเด็กว่าเกิดผลจริงหรือไม่”

	 “สอนแล้วมีการเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 อ่านเร่ือง	 ใบโบกใบบัว	 

ตอนทีภ่ผูาตามหา	และไปเจอทีแ่หลง่	นำา้	ถามเดก็วา่ทำาไมภผูาจงึหาใบโบกใบบวัเจอ	(ไดย้นิเสยีงกระดิง่ 

ที่ผูกคอใบโบกใบบัว)	และเชื่อมโยงกับชีวิตเด็กว่าหากวัวที่บ้านหายจะทำาอย่างไร”

	 “มีการใช้คำาถามเพื่อให้เด็กย้อนกลับ	 เพื่อให้เด็กได้มีสมรรถนะที่ต้องการ	 เช่น	 การส่ือสาร	 

แสดงความคิดเห็น	ข้อคิดที่ได้	การแก้ปัญหา”

	 “กระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่นในวิชาตนเองมากขึ้น	/	พัฒนาสื่อมากขึ้น”

	 “เวลาครูสอนไปจะเริ่มมองเห็นว่ามีสมรรถนะอื่น	ๆ	ที่สามารถนำามาเชื่อมโยงได้อีก”

	 “ประเมินผลจากผลงานนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น”		
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  ด�้นลักษณะ/เทคนคิก�รสอนทีค่รนูำ�ม�ใช ้ จากการวเิคราะหแ์ผนการสอนและสงัเกต 

การสอน พบว่า ครูมีการปรับกิจกรรมเป็น Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยมีลักษณะกิจกรรมและวิธี/เทคนิคการสอน เช่น

   - ใช้กระบวนการกลุ่ม 

   - ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ทดลอง 

   - ให้ฝึกเขียน ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน

   - ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ 

   - ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน

   - นำากระบวนการ STEM มาออกแบบบรูณาการเพือ่นำาสมรรถนะไปใช้ในการจดัการเรยีน 

การสอน

   - ใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม

   - ใชส้ือ่การสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย เชน่ ของจรงิ นทิาน รปูภาพ YouTube  

ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก

   - สอนโดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติจริงและ

กระบวนการกลุ่ม

   - ให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

   - จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

  ด้�นอื่น ๆ  ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน โดยมีการทำางานร่วมกับเพื่อนครูมากขึ้น  

มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  

และมีการนำา PLC มาใช้เป็นกระบวนการในทำางานและเรียนรู้ร่วมกัน  ปรับเปล่ียนบทบาทของ 

ครูจากครูเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นผู้แนะนำาและอำานวยความสะดวก  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ครูและนักเรียนมากขึ้น ดังรายละเอียด

	 “ครูมีการทำางานเป็นทีมในการวางแผน	ปรึกษาหารือร่วมกันในการทำางาน”

	 “ครูมีการรวมกลุ่ม	PLC	ช่วยกันคิดกับครูคนอื่น”

	 “ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสอนแบบเป็นทีม”

	 “ครตูอ้งหมัน่กลบัมาศกึษาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะยอ่ย	มคีวามตืน่ตวั	พยายามเชือ่มโยง 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”

	 “ครูกระตือรือร้น	ได้ความรู้เพิ่ม	ประดิษฐ์สื่อเพิ่มขึ้น”

	 “ครูและเด็กได้ทำางานร่วมกันมากขึ้น	ไม่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง”

	 “ครูเป็นผู้แนะนำาเด็ก	ใช้คำาถามให้เด็กแสดงศักยภาพ	คิด	ตอบมากขึ้น”

	 “ครูลดความดุลง	ใช้กิจกรรมมากขึ้น	เห็นผลที่เกิดกับเด็กแล้วชื่นใจ”
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  2.4.2  ก�รเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน ในด้านผลทีเ่กดิขึน้กบันกัเรียนตามสมรรถนะ

หลักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน เน่ืองด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ใน 

การพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็น

ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากขึ้น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

สามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื่อมโยง

กิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก 

กล้าคิดมากข้ึน  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วย

เหลือกัน  รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น นักเรียนได้

ออกไปนำาเสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำาวันได้ นอกจากนี้นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากข้ึน มีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน  

ดังรายละเอียด

	 “นักเรียนชอบที่ได้ทำากิจกรรมมากขึ้น	วิชาภาษาไทยส่งผลต่อการอ่านของนักเรียน	นักเรียน

อ่านได้มากขึ้น	แม้จะยังเขียนไม่ค่อยได้	วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจำาคำาศัพท์ได้มากขึ้น”

	 “นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้นจากกิจกรรมที่นักเรียนลงมือทำา”

	 “นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอน	และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้	ได้ฝึกปฏิบัติ”

	 	“นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น	เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้”

	 	“นักเรียนชอบกิจกรรมมากขึ้น	กระตือรือร้น	ตั้งใจเรียนมากขึ้น” 

	 “นักเรียนสนุกในกิจกรรม	กระตือรือร้น	สนใจในการเรียน”

	 “นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเช่ือมโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอก

ห้องเรียน”

	 “นักเรียนกล้าแสดงออก	กล้าคิด	ปรึกษากัน”

	 “นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น	รู้บทบาทตนเองมากขึ้น”

	 “นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน”

	 “นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำาให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น”

	 “นักเรียนได้ออกไปนำาเสนอหน้าชั้นเรียน	เกิดทักษะการสื่อสาร	การแก้ไขปัญหา	ซึ่งสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้”

	 “นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน”

	 “นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน	และสนุกกับการเรียน”

	 “นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำาให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น”

	 “นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร	การแก้ไขปัญหา	ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง	ๆ	ได้จริง”
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	 “นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้	 	 ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข	 	 กล้าแสดงออก	 

ร่าเริงแจ่มใส	และมีทักษะในการทำางานเป็นทีมมากขึ้น”

		 “มีส่วนร่วมมากขึ้น	ได้ปฏิบัติ	พูด	แสดงความคิดเห็นมากขึ้น”

	 “ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 ทำาให้ได้ช่วยเหลือกัน	 นักเรียนเก่งช่วยนักเรียนอ่อน	 ทำาให้นักเรียน

อ่อนมีกำาลังใจมากขึ้น	ไม่ค่อยกังวล	มีความสุขมากขึ้น”

	 “นกัเรยีนทีมี่ปญัหาในการเรยีนรูบ้างคนสามารถแสดงสมรรถนะทีม่อียูม่ากขึน้	กลา้แสดงออก	

และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม”

	 “นักเรียนสนุกสนาน	อยากเรียนรู้	กล้าพูดกล้าแสดงออก	ร่วมกิจกรรม	นักเรียนมีบทบาทมากข้ึน”

	 “นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น	เห็นศักยภาพของตนเอง”

	 “นักเรียนเกิดทักษะ	และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	กระบวนการกลุ่ม”

	 “นกัเรยีนเกดิความผกูพนักบัครมูากข้ึน	มีความสขุในการเรยีนรู	้และทำากจิกรรม	เวลามีปญัหา

กล้าเข้ามาหาและถามครูมากขึ้น”

 2.5	 บทบาทของผู้บริหาร

  จากการสังเกตของคณะผู้วิจัยในการเข้าเยี่ยมโรงเรียน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารและ

ครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้

  1. ผูบ้รหิ�รเปน็ผูน้ำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนนิง�น ผูบ้รหิารมบีทบาทในการเปน็ผูน้ำาใหแ้ก่ 

ครใูนการเร่ิมตน้ขบัเคลือ่นการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน เริม่ตัง้แตก่ารจดัประชมุชีแ้จง   

สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยเพื่อเพิ่ม

ความเข้าใจและครูสามารถนำาสมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น ร่วมวางแผน

กับครูในการดำาเนินงาน  กำาหนดแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละระดับชั้น   

การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียด

	 “ผูอ้ำานวยการประชมุคร	ู	เพือ่ทบทวนความเขา้ใจและตรวจสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะ

และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักมาใช้ออกแบบการเรียนการสอน”

	 “ผู้อำานวยการและรองผู้อำานวยการ	 	 ประชุมคณะครู	 ป.1-3	 ทุกคน	 เพื่อชี้แจงและทำา 

ความเขา้ใจในการนำาสมรรถนะมาทดลองใช	้	สำาเนาคูม่อืแจกใหค้ณะครเูพิม่เตมิเพราะนำาเรือ่งสมรรถนะ

มาขยายผลกับครูที่ไม่ได้เข้าอบรมด้วย”

	 “ผู้อำานวยการและรองผู้อำานวยการจัดประชุมครู	 	 เพื่อให้คณะครูทำาความเข้าใจในการนำา

สมรรถนะมาทดลองใช้”



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน160

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 “ผู้บริหารประชุมวางแผนการกำาหนดครูและห้องเรียนทดลอง	 ร่วมประชุมทำาความเข้าใจ 

เกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน”

	 “ผู้บริหารร่วมวางแผนกับครูในการปรับปรุงแผนการสอนและการนำาสมรรถนะไปใช้ 

ในการทดลองจัดการเรียนการสอน”

  2. ผูบ้รหิ�รเปน็ทีป่รกึษ� ใหค้ว�มรู ้คำ�แนะนำ� ใหก้ำ�ลงัใจ และอำ�นวยคว�มสะดวก 

ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการดำาเนินงานให้แก่ครูด้านการวางแผนนำาสมรรถนะ 

ไปใช้ในแต่ละวิชาให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น และการจัดทำาแผนการจัด 

การเรยีนรู ้การสนบัสนนุการดำาเนนิงาน สนบัสนนุส่ือและทรพัยากรท่ีจำาเปน็ ใหก้ำาลังใจ และคอยอำานวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู ดังรายละเอียด

 “ผู้บริหารให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษา ด้านการวางแผนนำาสมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา

ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้และระดับชั้น

 “ผู้บริหารให้คำาแนะนำาและหนุนเสริมในทุก	ๆ 	เรื่อง	ตั้งแต่สร้างความเข้าใจ	ทบทวนหลักการ

การนำาสมรรถนะสู่การปฏิบัติ	การติดตามผล”

	 “ผู้บริหารให้การสนับสนุน	เป็นที่ปรึกษา	ให้ความรู้	ให้คำาแนะนำาในการเริ่มทำา	และช่วยเหลือ

เวลามีปัญหา”

	 “ผู้บริหารให้กำาลังใจและสนับสนุนด้านต่าง	ๆ”

	 “ผู้บริหารจัดหาสื่อและทรัพยากรที่ครูต้องการ”

	 “ผู้บริหารอำานวยความสะดวกด้านการทำาแผน	ทำาสื่อ	วัสดุอุปกรณ์”

  3. ผู้บรหิ�รเปน็ผู้นเิทศก์ กำ�กบั ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น ผูบ้รหิ�รมบีทบ�ทในก�ร

นเิทศดแูลการดำาเนนิงานของครู ตดิตามตรวจแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้นเิทศ ดแูลชว่ยเหลอืเมือ่ 

พบปัญหา รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของครู ดังรายละเอียด

 “มีการนิเทศ	ติดตามครูอย่างใกล้ชิด	ตรวจแผนการสอน	มีการประชุมโดยใช้กิจกรรม	PLC

เพื่อให้คณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

	 “ติดตามดูแลการดำาเนินงานของครู”

	 “นิเทศ	กำากับ	ดูแลช่วยเหลือกรณีครูพบปัญหาขณะทดลอง”

	 “ตรวจแผนการสอน	นิเทศ	กำากับ	ดูแลช่วยเหลือขณะครูทดลองทำาการสอน”
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 2.6	 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข		

  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขหลังจากนำากรอบ 

สมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพฒันาผูเ้รียนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษา สามารถ

สรุปข้อมูลได้ ดังนี ้  

  ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูยังขาดความชำานาญและขาดความมั่นใจ 

ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอน ยงัไมเ่ขา้ใจคำาอธบิายสมรรถนะยอ่ย 

บางตัวที่คล้ายกัน เช่น สมรรถนะหลักภาษาไทยมีสมรรถนะย่อยที่คล้ายกัน สมรรถนะทักษะชีวิต 

และความเจริญแห่งตนกับสมรรถนะพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากลมีสมรรถนะย่อย 

ที่คล้ายกันมากหลายข้อ ทำาให้ครูไม่ม่ันใจว่าจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ถูกหรือไม่ ขณะที่ตัวบ่งช้ี 

บางตัวยังคลุมเครืออธิบายไม่ครอบคลุม ครูอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ทำาให้นำามาใช้ไม่ถูก ครูพยายาม 

ต่อยอดโดยออกแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมหลายสมรรถนะแต่ยังทำาได้ไม่ครบ ไม่ทราบว่า 

จะแทรกสมรรถนะในกจิกรรมอยา่งไร บางครัง้ใสส่มรรถนะดา้นหนึง่ไปแตไ่มเ่กดิ กลบัไปเกดิสมรรถนะ 

ตวัอืน่ทีไ่ม่ไดใ้สล่งไป เพราะยงัไมเ่ขา้ใจกรอบสมรรถนะอยา่งแทจ้รงิ และยงัหว่งเนือ้หาและการวดัผล

ที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด

  วิธีการแก้ปัญหาด้านการออกแบบการเรียนการสอน ดำาเนินการดังนี้

  1. โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกัน

  2. ครูร่วมกันศึกษาคู่มือและศึกษากรอบสมรรถนะ

  3. ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะระดับใดอย่างไร

  4. ใช้กระบวนการ PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน

  5. ปรึกษาเพื่อนครู / ปรึกษาผู้บริหาร

  6. ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำาแนะนำา

  ด้�นเวล� เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะมีไม่เพียงพอ

เนือ่งจากโรงเรยีนตอ้งจดักจิกรรมเรือ่งอืน่อกีมาก  ขณะท่ีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะจะตอ้ง

ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย จึงต้องใช้เวลามากขึ้น

  วิธีการแก้ปัญหาด้านเวลา ดำาเนินการดังนี้

  1. ปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว

  2. ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง

  3. ครูใช้การยืดหยุ่นเวลาในการสอน ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาของวิชาอื่นที่ตนสอนหรือ

ใชเ้วลาสอนของเพือ่นคร ูบางครัง้กจิกรรมอาจไม่ต่อเนือ่งกนั และบางครัง้มีการปรบักจิกรรมใหม่เพือ่ให้

อยู่ในเวลา  
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  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในชั้นเด็กเล็ก ป.1-3 ครูต้องใช้เวลา

มากกว่าชั้นเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจ เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและทำากิจกรรม 

ต่าง ๆ จึงทำาให้มีปัญหาในการจัดงานให้เด็กทำา การเลือกจัดกลุ่มเด็ก การคิดกิจกรรมให้เหมาะสม 

กับความสามารถเด็กที่ต่างกัน อีกทั้งในบางโรงเรียนมีจำานวนเด็กมาก มีข้อจำากัดในการใช้พ้ืนที่ 

และการให้เด็กทำางานกลุ่ม

  วิธีการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดำาเนินการดังนี้

  1. ฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและการทำากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  2. ครูต้องวิเคราะห์เด็กและเตรียมงานที่เหมาะกับเด็กเพิ่มเติม

  3. ใช้พื้นที่ในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กทำากิจกรรม

  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก 

ไม่มีเวลาในการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ NT. ในชั้น ป.3 ต้องพัฒนานักเรียน 

ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

  โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมกันทำาความเข้าใจหลักการและรายละเอียด 

ของสมรรถนะ และแนวทางการจดัการเรยีนการสอน แลว้รว่มกนัวางแผนเลอืกแนวทางในการนำามาใช ้

จัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน

	 2.7		 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

  ผู้บริหารและครใูหข้้อมูลเกีย่วกบัสิง่ทีค่รูและโรงเรียนตอ้งการความชว่ยเหลอื ในการนำา

กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

  ด�้นก�รใหค้ว�มรูแ้ละพฒัน�คว�มส�ม�รถของครใูนก�รออกแบบก�รเรยีนก�รสอน 

มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ 

concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมทั้งม ี

การพัฒนาครูในเร่ืองการจัดกิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ 

ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น

  ด้านตัวชี้วัด มีการกำาหนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละด้านแยกตามระดับ 

ชั้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง

  ด้านคู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีคำาแนะนำาด้านการเขียนแผนการจัด 

การเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครูมีแนวทาง 

ในการทำางานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแนวทางที่ 4 อาจกำาหนดตัวอย่างที่รวมการนำากิจวัตรประจำาวัน 

มาออกแบบในลักษณะการบูรณาการภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ขณะที่ครูบางส่วน 

ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา
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  ด้�นก�รวัดและประเมินผล ครูต้องการแนวทางการวัดและประเมินผล สมรรถนะ

ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ

  ด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ มีการนิเทศติดตาม ให้ข้อแนะนำา ให้คำาปรึกษา

บ่อย ๆ ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

	 2.8		 สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ

  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความ

สำาเร็จ หลงัจากนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดบัช้ันประถมศึกษาตอนตน้

ในสถานศึกษา และวิธีแก้ไข สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

  1. กรอบสมรรถนะและรายละเอยีดกรอบสมรรถนะทัง้ 10 สมรรถนะ มีความสำาคัญใน 

การส่งเสริมนักเรียน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำาไปใช้ที่ชัดเจน จะช่วยให้ครูเข้าใจและ

นำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญ ส่งเสริม สนับสนุน จะช่วยให้การทำางาน 

คล่องตัวขึ้น เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ผู้บริหารควรเข้าร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

  3. ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ความเข้าใจของครูในการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครูวางแผน 

และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้เพิ่มเติม 

เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ลากหลายเปลีย่นจาก  teacher-centered เปน็ child-centered

มกีารฝกึปฏบิตัเิกีย่วกบัสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรยีนการสอนแตล่ะแนวทาง 

มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวช้ีวัดท่ีมีในหน่วยการเรียนรู้เดิม ครูต้องใส่ใจนักเรียน 

มากขึ้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดเด็กมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

  4. โรงเรียนต้องทำางานเป็นทีม มีการวิเคราะห์สมรรถนะและนำามาบูรณาการ 

ในการออกแบบการเรยีนการสอนรว่มกัน ทำาให้ชว่ยลดเวลา และนกัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตัใิห้เกดิสมรรถนะ

มากขึ้น

  5. ควรเพิ่มช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์

ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานขึ้น

  6. การไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปญัหาของนกัเรยีนอยา่งตรงจดุ / มขีอ้มูลเชงิประจกัษ์

จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น

  7. ผูป้กครอง รับรู้การเปล่ียนแปลงของการเรียนการสอน และเขา้ใจวา่การสอนนกัเรยีน

ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก

  8. การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยควรมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น

  9. ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครู
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	 2.9		 ข้อเสนอแนะ

  จากการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปทดลองใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  	ด�้นก�รให้คว�มรูแ้ละสร�้งคว�มเข�้ใจ ควรสรา้งความเขา้ใจกบัคณะครูในการนำา

สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ที่หลากหลาย

  2. เพิม่เวลาอบรมเพือ่ใหเ้ขา้ใจมากขึน้ และมีการทดลองปฏบิตั ิแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 

ก่อนนำาไปใช้จริง

  3. มีการพัฒนาครูในการนำาสมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นเรื่องการออกแบบ

กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากที่สุด

  	ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�งหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

มีข้อเสนอแนะดังนี้

  1. มีตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งต้น เพราะสมรรถนะประกอบด้วยทักษะหลายทักษะ หากไม่มี

ตัวชี้วัดเหมือนไม่มีจุดเริ่ม

  2. ตัวช้ีวัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เช่ือมโยงกับการทดสอบระดับชาติ เช่น NT / O-NET

  3. ควรปรับลดรายวิชาที่ซำ้าซ้อน หลอมรวมสิ่งที่ซำ้ากัน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

สุขศึกษา และพลศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ

  4. ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1 ควรปรับโครงสรา้งเวลาเรยีนให้มชีัว่โมงภาษาไทยเพิม่มากขึน้ 

อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ชัว่โมง เนือ่งจากเวลาทีม่ไีมส่มัพันธ์กบัการปลกูฝงัใหเ้กดิสมรรถนะการอา่น - เขยีน

โดยในโรงเรยีนทีม่ผีลการอา่นดเียีย่มมกีารจดัตารางในภาคเชา้สอนภาษาไทย-คณติศาสตร ์สว่นวชิาอืน่

ใช้การบูรณาการ

   	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ครูประจำาชั้นควรสอนทุกวิชา จะช่วยให้ยืดหยุ่น 

การจัดกิจกรรมได้ง่าย แต่ถ้าสอนเป็นวิชาทำาให้ยืดหยุ่นได้ยาก

  	ด้�นก�รวัดและประเมินผล อาจกำาหนดตัวอย่างหรือแนวทางในการวัด 

และประเมินผลเนื่องจากครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเวลาทดสอบระดับชาต ิ

ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร

  	ด้�นระยะเวล�ในก�รทดลอง ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำาเนินการทดลอง 

เนือ่งจากระยะเวลาคอ่นขา้งน้อย ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้จำานวน 1-2 แผน ยงัไมค่อ่ยเห็นผล 

ครูจึงเชื่อมโยงไม่ค่อยถูก

  	ด้�นคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน

  2. หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ศึกษาเป็นแนวทาง จะช่วยให้ครูสามารถ

นำามาปรับได้ง่าย เป็นการช่วยลดภาระให้ครู
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	 2.10	ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดการทดลอง	

  คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รและครูเกี่ยวกับหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ

  คณะวิจัยได้สำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะ  สรุปข้อมูลได้ ดังตารางที่ 27 และตารางที่ 28

ต�ร�งที่ 27 จำานวนและร้อยละ ของผู้ให้ข้อมูล

                (N = 54)

ร�ยก�ร จำ�นวน ร้อยละ

ตำ�แหน่ง

    ผู้บริหาร

    ครู

3

51

20.4

79.6

สังกัด

     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

     สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

     สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22

15

6

11

0

40.7

27.8 

11.1

20.4

0

 จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู  จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 

และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำานวน  

22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
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ต�ร�งท่ี 28  จำานวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ฐานสมรรถนะ

            (N = 54)

ข้อที่ ความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น	(ร้อยละ)

มากที่สุด มาก
ค่อนข้าง

น้อย
น้อย

1 ก่อนท่ีท่�นได้เรียนรู้เรื่องหลักสูตรและก�รเรียน 

ก�รสอนฐ�นสรรถนะท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

ในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

- 7.4 38.9 53.7

2 ขณะนี้ท่�นคิดว่�	 ท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 เรื่อง	

หลกัสตูรและก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนอยูใ่นระดบัใด

7.4 66.7 24.1 1.9

3 สมรรถนะทั้ง	 10	 ประก�ร	 มีคว�มเหม�ะสมกับ

นักเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในระดับใด

20.4 66.7 11.1 1.9

4 ก�รกำ�หนดจุดประสงค์ก�รเรียนรู้เชิงสมรรถนะ	

ส�ม�รถช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของท่�น

ดีขึ้นในระดับใด

20.4 70.4 7.4       1.9

5 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเน้นสมรรถนะส�ม�รถ 

สง่เสรมิก�รเรยีนรู	้เชงิรกุของผูเ้รยีนได้ม�กนอ้ยเพยีงใด

27.8 63.0 9.3    -

6 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเน้นสมรรถนะช่วยให้ 

ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ต�มจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้

ม�กน้อยเพียงใด

25.9 64.8 9.3    -

7 ผู้เรียนมีคว�มพึงพอใจ/ชอบก�รเรียนรู้แบบเน้น

สมรรถนะม�กน้อยเพียงใด

31.5 53.7 13.0     1.9

8 ท่�นมีคว�มพึงพอใจในกระบวนก�รเรียนรู้ของผู้

เรียน	ที่เรียนแบบเน้นสมรรถนะม�กน้อยเพียงใด

22.2 63.0 13.0     1.9

9 จ�กก�รสอนแบบเนน้สมรรถนะนกัเรยีนเกดิสมรรถนะ

ต�มที่กำ�หนดม�กน้อยเพียงใด

14.8 61.1 24.1

10 ท�่นมคีว�มพึงพอใจในผลลพัธก์�รเรียนรูข้องผูเ้รยีน	

ที่เรียนแบบเน้นสมรรถนะ	ม�กน้อยเพียงใด

24.1 55.6 20.4
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ต�ร�งท่ี 28  จำานวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ฐานสมรรถนะ (ต่อ)            

(N = 54)

ข้อที่ ความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น	(ร้อยละ)

มากที่สุด มาก
ค่อนข้าง

น้อย
น้อย

11 ท่�นคิดว่�ก�รสอนแบบเน้นสมรรถนะช่วยให้ท่�น

สอนได้ดี	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นกว่�เดิมเพียงใด

14.8 68.5 16.7

12 ก�รนิเทศก�รสอนช่วยให้ท่�นเกิดคว�มเข้�ใจ 

เพิ่มขึ้นม�กน้อยเพียงใด

25.9 63.0 9.3

13 ท�่นไดร้บัประโยชนจ์�กก�รนเิทศม�กน้อยเพยีงใด 27.8 61.1 9.3

14 ท�่นเหน็ด้วยกบัก�รปรับหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�นใหเ้ปน็หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ	(ทีมุ่ง่สร้�ง

คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะ

ต่�ง		ๆ	ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต)	ม�กน้อยเพียงใด

22.2 61.1 13.0

15 ท่�นมีคว�มต้องก�รที่จะเรียนรู้และพัฒน�ก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนแบบเน้นสมรรถนะ	ในระดับใด

27.8 59.3 13.0

 จากตารางที ่28  พบวา่ผูบ้รหิารและครทูีเ่ข้าร่วมโครงการ  มคีวามเหน็วา่การจัดการเรยีนรูต้าม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ โดยเห็นว่า การกำาหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น การจัดการเรียนการสอนเน้น

สมรรถนะสามารถสง่เสริมการเรยีนรูเ้ชงิรกุ และการจดัการเรยีนการสอนเนน้สมรรถนะชว่ยใหผู้เ้รยีน

เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำาหนดได้มาก ในระดับมากและมากที่สุด  ถึงร้อยละ 90.74   

    คว�มคิดเหน็ของผูบ้รหิ�รและครหูลงัสิน้สดุก�รทดลองจ�กก�รสนทน�กลุม่

    หลังจากสิ้นสุดการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา  คณะผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่ม เพื่อสรุปประเด็น

ต่าง ๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ พบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้    
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ต�ร�งท่ี 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ผู้ให้ข้อมูล ความคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร จุดแข็ง

-	 ทำ�ให้ครูมีเป้�หม�ยในก�รสอน

-	 มีคว�มชัดเจน	และง่�ยต่อครูเมื่อต้องนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ

-	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้ทันที

-	 เน้นด้�นคว�มรู้	ถ้�ผู้เรียนมีคว�มพร้อมจะประสบคว�มสำ�เร็จต�มที่ค�ดหวัง

จุดอ่อน

-	 ตัวชี้วัดจำ�นวนม�ก	ครูมีคว�มกังวลว่�สอนไม่ครบต�มตัวชี้วัด	ทำ�ให้ไม่มี

อิสระในก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน	และมิได้มีก�รคำ�นึงถึงสิ่งที่นักเรียน

จะได้เรียนรู้

-		 ครูยึดกับส�ระและตัวชี้วัดที่ตนสอนเป็นหลัก	ไม่ส�ม�รถบูรณ�ก�รระหว่�ง

ส�ระให้ไปสู่ก�รนำ�ไปใช้จริงในชีวิตประจำ�วันได้

-	 วิช�เรียนแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มโครงสร้�งหลักสูตรแกนกล�ง 

มีจำ�นวนม�กเกินไป

แนวคิดในการปรับเปลี่ยน

-	 ควรลดม�ตรฐ�นและตัวชี้วัด	หลักสูตรควรมีคว�มยืดหยุ่นม�กขึ้นในด้�น

เนื้อห�และเวล�เรียน	ส่งเสริมคว�มถนัดของผู้เรียน	เน้นก�รปฏิบัติ	ก�รแก้

ปัญห�

-	 ต้องปรับก�รนำ�หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน	ให้เด็กได้ทำ�ในส่ิงท่ีเป็นแรงบันด�ลใจ	 

เด็กรู้จักตนเอง	ครูรู้จักเด็ก	ก�รเรียนรู้ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กถนัด

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือประกอบอ�ชีพได้

-	 กรณีหลักสูตรไม่เปลี่ยนอย่�ไปยึดติดกับหลักสูตรจนเกินไป	จัดก�รเรียน 

ก�รสอนที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญให้ม�กขึ้น

-	 ก�รนำ�หลักสูตรไปใช้	ควรมีคว�มยืดหยุ่นและเปิดกว้�งให้แต่ละโรงเรียนได้มี

โอก�สลงในร�ยละเอียด	เรื่องของจุดเน้นในแต่ละโรงเรียน

-		 ไม่ควรให้มีก�รปรับเปลี่ยนบ่อย	ๆ	เพร�ะจะย�กสำ�หรับครูที่ต้องม�เริ่ม

ทำ�คว�มเข้�ใจใหม่

-	 ควรหลอมรวมวิช�เป็นแนวบูรณ�ก�ร	ไม่ระบุเป็นวิช�	แต่ระบุเพียงเนื้อห� 

ส�ระสำ�คัญไว้เพียงคร่�ว	ๆ
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ผู้ให้ข้อมูล ความคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน จุดแข็ง

-	 ตัวชี้วัดชัดเจนทำ�ให้มีเป้�หม�ยในก�รสอนและก�รประเมินผลได้ครอบคลุม

-	 เนื้อห�มีจำ�นวนม�ก	ซึ่งเป็นก�รดีสำ�หรับเด็กที่มีคว�มพร้อม

จุดอ่อน

-	 ตัวชี้วัดมีม�กและซำ้�ซ้อน

-	 จำ�นวนชั่วโมงต�มโครงสร้�งหลักสูตรม�กเกินไป

-	 ข�ดก�รเชื่อมโยงระหว่�งหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษ� 

ซึ่งส่งผลต่อก�รเรียนรู้

-	 เนื้อห�ส�ระมีม�ก	ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

แนวคิดในการปรับเปลี่ยน

-	 หลักสูตรควรสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่

-	 ควรมีก�รให้คว�มสำ�คัญด้�นคุณภ�พของผู้เรียน	เพร�ะในปัจจุบัน	คุณภ�พ

ของผู้เรียนวัดจ�กข้อสอบที่เน้นก�รจำ�คว�มรู้

-	 หลักสูตรควรเอื้อให้มีก�รจัดกิจกรรมที่มีก�รลงมือทำ�ม�กขึ้น

-	 ควรมีก�รลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�เล่น

-	 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒน�ก�รของเด็กระดับประถมศึกษ�ตอนต้น

-	 ควรเพิ่มด้�นทักษะชีวิต	

 จากขอ้มลูขัน้ตน้  สรปุไดว้า่ผูบ้รหิารและครผูู้สอนมคีวามเหน็เกีย่วกบัหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ ด้านจุดแข็ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำาหนด 

รายละเอียดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถนำาไปเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

ครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ สามารถวัดและประเมนิผลผูเ้รยีนตามตวัชีว้ดัทีก่ำาหนด ขณะทีจ่ดุออ่น 

คือ ถึงแม้ตัวชี้วัดจะกำาหนดไว้ชัดเจน แต่มีรายละเอียดและจำานวนของตัวช้ีวัดที่จะต้องดำาเนินการ 

จำานวนมาก วิชาเรียนในแต่ล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางมีจำานวนมาก 

เกินไป ขาดอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และไม่สามารถบูรณาการการนำาสาระ 

การเรยีนรูไ้ปสูช่วีติประจำาวันได ้ดัง้นัน้ แนวคิดในการปรับเปล่ียนคือหลักสูตรแกนกลางฯ ควรลดมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดลง ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านเนื้อหาและเวลาเรียน เพ่ิมทักษะชีวิตให้มากขึ้น 

ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจจะปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ต�ร�งท่ี 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ต่อ)
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ต�ร�งท่ี 30  ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึึกษาและกลุ่มผู้สอน ต่อการดำาเนินการของครูใน

การนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร ด้�นก�รดำ�เนินก�ร

- จัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจ มอบหมายงาน จับคู่ระหว่างที่ครูที่มาอบรม 

กับครูที่ไม่ได้มาเข้าอบรม ผู้บริหารนิเทศติดตามเป็นครั้งคราว

-  จัดกิจกรรม PLC เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน

-  นำาความรู้ความเข้าใจไปประชุมชี้แจงครู และให้ครูได้ดำาเนินการตามกรอบ 

สมรรถนะหลัก

-  ประชุมครู เพื่อตีความและศึกษา โดยร่วมกำาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 

ย่อย ๆ ให้เป็นรูปธรรมและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

-  ให้กำาลังใจ และเป็นที่ปรึกษา

-  ให้ครูทีท่ำาแผนการสอนได้ดีชว่ยแนะนำา เมือ่เสรจ็สิน้การสอนทุกครัง้มกีารประเมนิ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

-  แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 

ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ

- จับคู่ระหว่างครูที่มาอบรมกับครูที่ไม่ได้มาอบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยง

- จัดกลุ่มสมรรถนะให้อยู่ในประเภทเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

- ตรวจแผนการสอนและดำาเนินการสอนคู่กับครู เพื่อให้ครูมั่นใจว่าสิ่งที่กำาลัง 

ทำานั้นมาถูกทาง

- จัดประชุมเพื่อประเมินแผนของครูท่านอื่น และช่วยกันเติมสมรรถนะต่าง ๆ 

ให้มากขึ้นในแต่ละแผน

- มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

- ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู 

ที่ไม่ได้รับการอบรม
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร
(ต่อ)

ด้�นก�รนำ�ไปใช้ของครู
-  ครูสามารถนำาไปใช้ได้ 
- ครูรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
-  ได้นำามาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทำาไม่ครบทุกแบบ เนื่องจากมีภาระติดพัน

จำานวนมาก และครูต้องลงมือปฏิบัติเอง ยังขาดการปรึกษาหารือและร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่อง

- นำาไปใช้ได้ แต่มีข้อจำากัดเรื่องภาระงานของครูที่มีมากเกินไป
-  ครูนำาสมรรถนะทั้งหมดทั้งหมดมาคลี่และละจัดเรียงให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อง่าย

ต่อการใช้งาน
-  ครูดำาเนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
-  จัดประชุมเพื่อประเมินแผนการสอนของครูท่านอื่น และช่วยกันเติมสมรรถนะ

ต่าง ๆ ให้มากขึ้นในแต่ละแผน
-  มอบหมายงานให้ครูทุกคน ใช้แนวทางทั้ง 4 แบบ
-  มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

แนวท�งก�รแก้ไขกรณีครูปฏิบัติไม่ได้
- ครรูวมกลุม่ทำา PLC อยา่งเขม้แขง็ เพือ่สรา้งชมุชนการเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการ

สอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน
-  ลดภาระงานของครู และประชุมปรึกษาหารือกันทั้งแบบเป็นทางการและแบบ

กัลยาณมิตร

กลุ่มครูผู้สอน ด้�นก�รดำ�เนินก�ร
- การประชุมวางแผนกับทีมงาน
- การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบายของโรงเรียน
- การคัดเลือกครูผู้สอน
- การกำากับติดตาม
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะหลักให้นักเรียนมีโอกาสได้ 

ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนต้องเช่ือมโยงกับสมรรถนะท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
- การวัดผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผลตามตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะ 

เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น 
ประเมินเร่ืองการพูดหน้าช้ันของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมนี้บ่อยครั้งขึ้น  
ไม่ต้องนัดนักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก

ต�ร�งที่ 30  ข้อคิดเหน็ของกลุ่มผู้บริหารสถานศึึกษาและกลุม่ผูส้อน ตอ่การดำาเนนิการของครใูนการนำา

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน (ต่อ)
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 จากตารางที่ 30 กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ด้านการดำาเนินการ มีการจัดประชุมชี้แจง 
ทำาความเขา้ใจ โดยรว่มกำาหนดสมรรถนะหลกั และสมรรถนะยอ่ย มอบหมายงานและใหค้รไูดด้ำาเนินการ
ตามกรอบสมรรถนะหลัก จับคูร่ะหวา่งครทูีม่าอบรมกบัครูทีไ่มไ่ดม้าอบรม ผูบ้ริหารนเิทศตดิตามเปน็
ครั้งคราว จัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ให้กำาลังใจ 
และเป็นท่ีปรึกษาให้ครูท่ีทำาแผนการสอน ประเมินการสอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนด้านการนำาไปใช้ของครูจากความคิดเห็นของผู้บริหาร 
สถานศึกษา พบว่า ครูสามารถนำาไปใช้ได้ ครูรู้สึกต่ืนเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอน 
บนฐานสมรรถนะ ครนูำาสมรรถนะทัง้หมดมาคลีแ่ละจดัเรียงท้ังหมดเพือ่ง่ายตอ่การใช้งาน ใช้แนวทาง
ทัง้ 4 แบบ และบางแหง่ใชไ้ม่ครบทุกแบบ เนือ่งจากภาระงานของครทูีม่มีากเกนิไป บางโรงเรยีนยงัขาด
การปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างต่อเน่ือง ครูดำาเนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ตรวจ จดัประชมุเพือ่ประเมนิแผนการสอนของครแูละแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้ง
สว่นดา้นแนวทางการแกไ้ขกรณคีรปูฏบิตัไิมไ่ด ้พบวา่ ครรูวมกลุม่ทำา PLC อยา่งเขม้แขง็ เพือ่สร้างชมุชน
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน การช่วยลดภาระงานของครู
และประชุมปรึกษาหารือกันทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือ
 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า มีการประชุมวางแผนกับทีมงาน การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบาย
ของโรงเรยีนและการกำากบัติดตาม การคดัเลอืกครผููส้อน การจดัการเรยีนการสอนตามกรอบสมรรถนะ
หลักให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ 
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การวัดผลการเรียนรู้เป็นการวัดผลตามตัวช้ีวัดกับการวัดสมรรถนะ 
เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น

ต�ร�งที่ 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำางาน 
  ของครทูีน่ำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นงานการออกแบบหนว่ยการเรยีนรูก้ารจัดการเรยีน 

  การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า และเปิดโอกาสครูให้ได้คิดวิธ ี
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

- ครูมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
- ครูมีการเรียนรู้โดยร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน
- มีเทคนิคการสอน การใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาขยันทำากิจกรรมที่ทำาให้

นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น
- ครูมีความเครียดกับเนื้อหาวิชาลดลง
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ด้�นก�รออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ 
- จัดทำาแผนการเรียนรู้ที่ละเอียดมากขึ้น
- ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน
ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
- นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากขึ้น
- นักเรียนได้ทำางานเป็นกลุ่มมากขึ้น
- ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนที่กำาหนดไว้มากขึ้น ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้

นักเรียนเกิดสมรรถนะ
ด้�นก�รประเมินผลก�รเรียนรู้
- การประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก
- ผู้บริหารบูรณาการสมรรถนะกับนโยบายของโรงเรียน
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมมรรถนะหลัก นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือ

ปฏิบัติมากขึ้น 
- การจัดการเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ ส่วนมากเป็นกิจกรรมที่

นักเรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- การวัดผลการเรียนรูน้ัน้ เปน็การรวมการวัดผลตวัชี้วดักบัการวัดสมรรถนะเขา้

ด้วยกัน  
- มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น ประเมินเรือ่ง

การพูดหน้าช้ันของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมนี้บ่อยครั้งขึ้น ไม่ต้องนัด
นักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก 

 จากตารางที่ 31 ข้อแตกต่างในการทำางานของครูในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 

ในดา้นการออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนรู ้พบวา่ 

กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� มีความเห็นโดยสรุปว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า 

และเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ครูม ี

การเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ ครูเรียนรู้โดยร่วมมือกัน 

ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีเทคนิคในการสอน การใช้ส่ือและ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 

ครูมีความเครียดกับเนื้อหาวิชาลดลง ขยันทำากิจกรรมที่ทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติ 

ที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น 

ต�ร�งท่ี 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำางาน 
  ของครูที่นำากรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียน 
  การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  (ต่อ)
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 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ละเอียดมากขึ้น ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากขึ้น ได้ทำางานเป็นกลุ่มมากขึ้น ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่กำาหนดไว้มากขึ้น ครูสอนตามกรอบสมมรรถนะหลัก จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผล 
ตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ 
การประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก 

ต�ร�งที่ 32 ขอ้คิดเห็นของกลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อแนวทางในการช่วยเหลือ นเิทศ และสนบัสนนุ 
  ให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน 

  

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้และการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน

- การประชุมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ  
- ใช้กระบวนการ PLC ตั้งแต่การเขียนแผน ไปสังเกตการสอน และการสะท้อน

ผลร่วมกัน 
- ใช้การ Open Class โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียน ที่ทำาให้เห็นผลการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนขึ้น
- การนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ  
- ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมของคณะครู  
- การสนับสนุนสื่อในการจัดกิจกรรม  
- การแนะนำาในการเขียนแผนการสอน 
- การตรวจสอบและการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำาครู

 จากตารางที่ 32  พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยสรุปว่า  ผู้บริหารสถาน

ศึกษาใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการสอนและการนำาแผน 

การสอนไปใช้ในห้องเรียน   โดยการประชุมอยา่งสมำา่เสมอเพือ่สรา้งความเขา้ใจ  ใชก้ระบวนการ PLC 

ตัง้แต่การเขยีนแผน ไปสงัเกตการสอน และมาสะท้อนผลรว่มกัน ใช้การ Open Class โดยเขา้ไปสงัเกต

การสอนในชัน้เรยีน ท่ีทำาใหเ้หน็ผลการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้  มกีารนเิทศตดิตามเปน็ระยะ ๆ    

ส่งเสริมการแบ่งปันการจัดกิจกรรมของคณะครู  การสนับสนุนสื่อในการจัดกิจกรรม  การแนะนำาใน

การเขียนแผนการสอน การตรวจสอบและการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำาครู
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ต�ร�งท่ี 33 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อปัญหา อุปสรรคที่พบในการกำากับดูแล  

  ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำางานของครู และการให้คำาแนะนำา/วิธีการแก้ไข ในด้าน 

  การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร ปัญหาอุปสรรคที่พบในการกำากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำางานของครู  
ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร
- ครูไม่เข้าใจ ครูไม่มั่นใจ และครูไม่รู้
-  เป็นปัญหาท่ีเห็นว่าครูไม่มีความรู้เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร  เพราะมองว่าเป็น

เรื่องไกลตัว  
-  จำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพ่ือพาครูในโรงเรียนทำา
-  ยงัไมไ่ดป้รบัหลักสตูร และไมไ่ดว้เิคราะหห์ลกัสตูรใหเ้ขา้กับสมรรถนะ ทำาใหย้าก

มากเวลาวางแผน
ก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  
- ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้ 
- ชว่งแรกใชคู้ม่อืเปน็หลกั และยดึตดิกบัตัวอยา่งในคูม่อื ทำาให้ไมม่คีวามหลากหลาย 

ในการออกแบบ
- ครูหลายท่าน ยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ ทำาให้ 

นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก
- แกไ้ขโดยนำาวธิกีารออกแบบการเรยีนการสอน ผกูกบัการประเมนิผลการปฏบิตัิ

การของครู 
ก�รวัดและประเมินผล
-  การประเมินสมรรถนะนักเรียนจะเกิดสมรรถนะที่ต้องการหรือไม่  
-  วิธีการในการวัดผลประเมินผลควรเป็นอย่างไร  
-  ครูมีปัญหาในการออกแบบการวัดและประเมินผล
-  การประเมินยังไม่น่าเชื่อถือ เพราะครูบางส่วนยังไม่รู้ และครูยังไม่มั่นใจ

วิธีก�รแก้ไข 
-  แก้ไขโดยนำาวิธีการออกแบบการเรียนการสอน ผูกกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติการของครู 
-  กำาหนดการวัดประเมินผล แบ่งออกเป็นระยะ ๆ เป็นรายเดือน โดยให้ครูได้

ลองค้นหาจากอินเทอร์เน็ต  และนำาข้อสอบมาปรับใช้
-  ผู้บริหารแก้ไขโดยช่วยครูทำางาน บางครั้งออกแบบให้เห็นว่า  

ต้องง่ายและเชื่อถือได้
-  จำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย  1 คน เพื่อพาครูในโรงเรียนทำา
-  ใช้ DLTV ในการพัฒนาครู จดบันทึกแล้วสรุปกับนักเรียน และใช้แบบการวัด

และประเมินผล
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 จากตารางที่ 33 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นต่อปัญหาอุปสรรคที่พบในการกำากับ 

ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำางานของครู ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร พบว่า ครูไม่เข้าใจ ครูไม่มั่นใจ

และครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ได้ปรับหลักสูตร 

และไม่ไดว้เิคราะหห์ลกัสตูรใหเ้ขา้กบัสมรรถนะทำาใหย้ากตอ่การวางแผนการสอน ด�้นก�รออกแบบ

ก�รเรียนก�รสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว ้

โดยในช่วงแรกใชคู้ม่อืเปน็หลกั และยึดตดิกับตวัอยา่งในคูมื่อ ทำาใหไ้ม่มคีวามหลากหลายในการออกแบบ 

ครูหลายคนยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก 

วธิกี�รแกไ้ข พบวา่ ใชว้ธิกีารออกแบบการเรียนการสอน ผกูกับการประเมินผลการปฏบิติัการของครู

กำาหนดการวัดประเมินผลเป็นระยะ ๆ รายเดือน โดยให้ครูได้ลองค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 

และนำาข้อสอบมาปรับใช้ ผู้บริหารช่วยครูทำาการวางแผนและออกแบบให้เห็นว่า ต้องง่ายและ 

เชื่อถือได้ ซึ่งจำาป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพื่อพาครูในโรงเรียนทำา ใช้ระบบสถานีวิทยุ

โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV ในการพัฒนาครู

จดบันทึกแล้วสรุปกับนักเรียน และใช้แบบการวัดและประเมินผล

ต�ร�งที่ 34 ขอ้คิดเหน็ของกลุม่ผูบ้รหิารสถานศึกษาตอ่ชว่งการเปลีย่นผ่านของการพัฒนาหลกัสตูร 

  ฐานสมรรถนะ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร - ควรปรบัต�ร�งเรยีนช้ันประถมศกึษ�ตอนตน้	(ป.	1	-	3)	โดยบรูณ�ก�รกลุม่ส�ระก�รเรยีนรู้ 

ที่คำ�นึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก

- ควรทำ�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ	เขยีนร�ยละเอียดสมรรถนะย่อยไปสู่สมรรถนะหลัก	แบง่

เป็นช่วงชั้นและให้โรงเรียนมีอิสระด้�นหลักสูตร

- กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรลดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ลง

- ควรมีตั้งแต่ระดับปฐมวัย

- ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รเหม�ะสมกับเด็กเล็ก	เพร�ะสมรรถนะจะเห็นชัดเจนกว่�

- ใช้ควบคู่ไปกับตัวชี้วัด

- 10	 สมรรถนะเหม�ะสมกับเด็กยุคใหม่	 จึงควรมีสมรรถนะย่อยให้เกิดคว�มชัดเจนใน

แต่ละระดับชั้น	ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องกังวลว่�ต้องทำ�ครบทุกสมรรถนะในกิจกรรมเดียว

- ก�รสอนให้เด็กมีสมรรถนะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.	1	-	3)	ทำ�ให้เด็กเรียนรู ้

ในระดับสูงได้รวดเร็ว

- ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รเหม�ะสมกับเด็ก

- จะนำ�ไปใช้ต่อในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 (ป.	 1	 -	 3)	 แต่ชั้นอื่น	 ๆ	 

จะยังคงใช้กรอบเดิม	อีก	3-5	ปี	จะเห็นผลก�รเปรียบเทียบนักเรียน

- นำ�เกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับนักเรียนด้วย

- ใช้คว�มรู้ด้�นก�รวิจัย	เพื่อเก็บข้อมูลผลก�รใช้สมรรถนะ
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร การดำาเนินการต่อไป

- ผลักดันให้เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันระหว่�งเพื่อนครูกับผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอก	 เพื่อให้ 

เกิดก�รเรียนรู้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

- นำ�สมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับตัวชี้วัดเดิม	 โดยเน้นกิจกรรมที่เด็กนำ�ไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตจริงให้ม�กขึ้น

- จะดำ�เนินก�รให้ครบทุกชั้น	โดยจะเริ่มจ�กชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.	1	-	3)	ก่อน

- นำ�สมรรถนะม�ใช้เป็นบ�งตัว	 และจะเริ่มดำ�เนินก�รในระดับอนุบ�ล	 3	 ด้วย 

เพื่อเป็นก�รส่งต่อในช่วงเปลี่ยนผ่�น

- ใช้ก�รประเมินต�มสภ�พจริง	ไม่ได้ใช้ข้อสอบปล�ยภ�ค

 จากตารางที่ 34 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อของการพัฒนา 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรดำาเนินการปรับตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3)  
โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คำานึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก ควรทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เขียนรายละเอยีดสมรรถนะยอ่ยไปสูส่มรรถนะหลกั แบง่สมรรถนะเปน็ชว่งชัน้และใหโ้รงเรยีนมอีสิระ 
ดา้นหลกัสตูร จงึควรมสีมรรถนะยอ่ยเพือ่ให้เกิดความชดัเจนในแตล่ะระดับช้ัน ควรลดกลุม่สาระการเรียนรู้ลง 
เพราะของเดิมมีมากเกินไป ควรดำาเนินการตั้งแต่ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เหมาะสมกับเด็กเล็กเพราะสมรรถนะจะเห็นชัดเจนกว่า การสอนให้เด็กมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ทำาให้เด็กเรียนรู้ในระดับสูงได้รวดเร็ว อยากนำาไปใช้ต่อโดยควบคู่
ไปกับตัวชี้วัด แต่ระดับชั้นอื่น ๆ  จะยังคงใช้กรอบเดิม 10 สมรรถนะนี้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรมี
สมรรถนะยอ่ยให้เกดิความชดัเจนในแตล่ะระดบัชัน้ และนำาเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะไปบงัคับใชก้บั 
นกัเรยีนดว้ย คู่มอืมสีว่นทำาใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีต่รงกนัและควรใชค้วามรูด้า้นการวจิยั เพือ่เกบ็
ข้อมูลการใช้สมรรถนะ
 ด้านการดำาเนนิการต่อเนือ่ง พบวา่ กลุม่ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะนำาสมรรถนะไปใชต้อ่ควบคู่กบั 
ตวัชีว้ดัเดิม เน้นกิจกรรมท่ีประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิใหม้ากขึน้ ควรมสีมรรถนะยอ่ยเพือ่ให้เกดิความชดัเจน
ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำาครบทุกสมรรถนะในกิจกรรมเดียว จะจัดทำาครบ
ทกุชัน้โดยจะเริม่จากระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) กอ่น นำาสมรรถนะมาใช้เปน็บางตัวและ
จะเริ่มทำาในระดับอนุบาล 3 ด้วย เพื่อเป็นการส่งต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน ใช้การประเมินตามสภาพจริง

ไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค

ต�ร�งท่ี 34 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อช่วงการเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาหลักสูตร 

  ฐานสมรรถนะ (ต่อ)
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ต�ร�งที่ 35 ขอ้คดิเหน็ของกลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษา และกลุม่ครผููส้อนตอ่สิง่สำาคญั 3 ประการแรก 

  ท่ีต้องทำาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร ประการที่ 1 การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะให้ชัดเจน ผู้บริหารให ้

การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้  

มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และ มีพี่เลี้ยง 

มาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจนในการออกแบบการเรียน 

การสอน มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา

ประการท่ี 2 การมีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรม 

ที่นำาไปสู่สมรรถนะ และแผนการสอน

ประการท่ี 3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารเห็นความสำาคัญ 

ความรว่มมอืของครทุูกคนในโรงเรียน ครตู้องเปดิใจ ศรทัธา และใฝรู่ ้ 

การปรับความคิดเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ยอมรับเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลุ่มครูผู้สอน ประการที่ 1 ผู้บริหารต้องเห็นความสำาคัญ

ประการที่ 2 ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้

ประการที่ 3 มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำาอย่างจริงใจ

 จากตารางท่ี 35 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สิ่งสำาคัญ 3 ประการแรกที่ต้องทำาเพ่ือ 

ให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ ประก�รที่ 1 การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ 

ให้ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวม 

กลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจน 

ในการออกแบบการเรียนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา ประก�รที่ 2 

การมีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ มีตัวอย่างกิจกรรมที่นำาไปสู่สมรรถนะและ 

แผนการจดัการเรยีนรู ้ประก�รที ่3 การสง่เสรมิและสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารเหน็ความสำาคญั 

ความรว่มมอืของครทูกุคนในโรงเรยีน ครตูอ้งเปดิใจ ศรทัธา และใฝรู่ ้การปรบัความคดิเปดิรบัสิง่ใหม ่ๆ

ยอมรับเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

 ด้านความคิดเห็นครูผู้สอน พบว่า ประการที่ 1 ผู้บริหารต้องเห็นความสำาคัญ ประการที่ 2 

ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ และประการสุดท้ายคือ ควรมีผู้เช่ียวชาญท่ีรู้จริงและมาช่วยเหลือให้ 

คำาแนะนำา
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ต�ร�งท่ี 36 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอนต่อส่ิงที่โรงเรียนต้องการ 

  ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ผูเ้ชีย่วชาญ/พ่ีเลีย้งท่ีสามารถใหค้วามชดัเจนในการออกแบบการเรยีนการสอน 

ที่มีความรู้ความเข้าใจจริง ๆ เป็นผู้มาให้ความรู้

- คู่มอืการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัผลประเมนิผล และเทคนคิ/

กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

- การแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากขึ้น

- ตัวอยา่งแผนการสอนกลางทีเ่ชือ่มโยงสมรรถนะ และรปูแบบการสอนสถานการณ์

ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้ครูนำาไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนตนเอง

- การวดัและประเมนิผลยงัไมช่ดัเจน ถา้สามารถทำาใหช้ดัขึน้ไดจ้ะชว่ยครไูดม้าก

- มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ มีแหล่ง

การเรียนรู้ Online ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับภาคีและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มครูผู้สอน - มีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ

- ตัวอย่างแผนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ครอบคลุม

ทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ

- ตัวอย่างแผนการสอนควรยืดหยุ่นได้ โดยเชื่อมั่นในตัวครู

- การสอบ O-NET กับการประเมินสมรรถนะควรมีความเชื่อมโยงกัน

- มีแนวทางการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

- งบประมาณในการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน

- เทคโนโลยีเขา้ถงึไดย้าก ควรนำาเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชนด์า้นการวดัประเมนิผล  

และใช้กระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้
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 จากตารางที่ 36 ในกลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ/พ่ีเลี้ยงท่ีสามารถให้ 

ความชดัเจนในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจจรงิ ๆ  เปน็ผูม้าใหค้วามรู้

มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำา

สมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวันมีการแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพ่ือให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากข้ึน 

มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลางที่เชื่อมโยงสมรรถนะ และรูปแบบการสอนสถานการณ์ต่าง ๆ

ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้ครูนำาไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง การวัดและ 

ประเมินผลยังไม่ชัดเจน ถ้าสามารถทำาให้ชัดข้ึนได้จะช่วยครูได้มาก ควรมีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ เพ่ิมแหลง่คน้ควา้หาความรู ้มีแหล่งการเรยีนรูอ้อนไลนท์ีค่รสูามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา

และสื่อสารกับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง

 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำาชี้แนะ มีตัวอย่างแผนการสอน แนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ

ตวัอยา่งแผนการสอนควรยืดหยุ่นได้ และเชือ่มัน่ในตวัคร ูการสอบ O-NET กับการประเมนิสมรรถนะ

ควรมีความเชือ่มโยงกนั มแีนวทางการวัดผลประเมินผลอยา่งชัดเจนและเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีน

มีการจัดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน เทคโนโลยีเข้าถึงได้ยากจึงควรนำาเทคโนโลยี

มาใช้ประโยชน์ด้านการวัดประเมินผล และใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้
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ต�ร�งที ่37 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร

          ฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร

- การจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ ควรคำานึงถึง

สภาพบรบิทของแตล่ะทอ้งถิน่ทีม่คีวามแตกตา่งกนัในการออกแบบหลกัสตูรและ

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

- จัดทำาคู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

- อบรมให้ความรู้ในเรื่องสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจากแผนการสอน

เดิม เพื่อเติมสถานการณ์ต่าง ๆ

- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน

- เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ

โดยการใช้สมรรถนะ ปรับค่านิยมเกี่ยวกับ O-NET

- พฒันาเทคโนโลยใีห้เขา้มามบีทบาทในการสง่เสริมสมรรถนะให้กับครูและโรงเรียน

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน

- ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบ

พัสดุที่ยุ่งยาก และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน

- พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู

หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�

- ลดนโยบายที่ซำ้าซ้อน

- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน

- สว่นกลางลดการสัง่การ แตใ่หท้้องถิน่บรหิารจดัการดว้ยตนเอง โดยส่งเสริมความ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ

- อบรมให้ความรูกั้บครเูกีย่วกบักรอบสมรรถนะ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้ง
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร 

- ปรับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน และใช้ 

การประเมินตามสภาพจริง

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

- การสร้างข้อทดสอบท่ีตอบสนองต่อบริบทพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย และควรวัด 

ตามพัฒนาการ 

หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� 

- การสนับสนุนจากผู้บริหารการกำาหนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนื่อง และ 

ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ

 จากตารางที่ 37  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช ้และมคีวามเหน็

โดยสรุป ดังนี้

 หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร การจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะ

ไปใช้ ควรคำานึงถึงสภาพบริบทของแต่ละท้องถิ่น การออกแบบหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล จัดทำาคู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง

สมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกัน

ทุกหน่วยงาน เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ 

โดยการใชส้มรรถนะ ปรบัคา่นยิมเกีย่วกบั O-NET พัฒนาเทคโนโลยีให้เขา้มามีบทบาทในการสง่เสริม

สมรรถนะให้กับครูและโรงเรียน

 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุก

หน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบพัสดุที่

ยุ่งยาก มีความจำากัด และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน การพัฒนาส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู

 หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� ลดนโยบายที่ซำ้าซ้อน กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน

ให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ส่วนกลางลดการสั่งการ แต่ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วย

ตนเอง โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ การอบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับ

กรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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 ด้านความคิดเห็นกลุ่มครูผู้สอน พบว่า หน่วยง�นท่ีพัฒน�หลักสูตร ควรปรับเกณฑ์ 

การวดัและประเมนิผลระดับประถมศกึษาเป็น ผา่น ไมผ่า่น และใชก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ควรรสร้างข้อทดสอบที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ที่มีความหลากหลาย และควรวัดและ

ประเมินผลตามพัฒนาการ  หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�  ควรมีการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

มกีารกำาหนดนโยบายในระยะยาวและตอ่เนือ่ง  และควรมคีวามชดัเจนเกีย่วกบัความรูด้า้นสมรรถนะ

ต�ร�งที่ 39 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีนอืน่ ๆ  ในการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ  

                และการนำากรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ควรสง่แบบสอบถามประเมนิหลกัสตูรองิมาตรฐาน พ.ศ. 2551 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู

เริ่มต้นก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร

- ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการดำาเนินการ

- ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study และควรมีกิจกรรมกระตุ้นครูให้มาก

- การพฒันาครู ผูร้ับผิดชอบไม่ได้พบกับผู้ปฏบิัตโิดยตรง มีการสง่ต่อเปน็ช่วง ๆ

เช่น ศกึษานเิทศก ์ทำาใหเ้กิดความคลาดเคลือ่น เมือ่ตอ้งไปตรวจ นเิทศ ตดิตาม

ทำาให้เข้าใจผิดและปฏิบัติผิดทาง ดังนั้น ต้องการผู้รู้จริง มาบอกวิธีปฏิบัต ิ

ที่ถูกต้อง

- ควรมีเว็บไซต์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัด 

การเรียนการสอน

- หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน

ต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

- เมื่อมีหลักสูตรควรต้องจัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู

- ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบที่ครูค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

- สือ่และแหลง่เรยีนรู้ประกอบการเรียนการสอน เมือ่ใชแ้ลว้ ต้องมแีบบประเมนิ

ผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและ

ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
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 จากตารางที่ 38  กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ�  ให้ความคิดเห็นว่า  ควรมีการประเมินหลักสูตร

เดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการ

ดำาเนนิการ  ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study  ควรมกิีจกรรมกระตุ้นครใูหม้าก  การพฒันาครู

สว่นใหญ่ผูร้บัผดิชอบไมไ่ดพ้บกบัผูป้ฏบิตัโิดยตรง มกีารสง่ต่อเป็นช่วง ๆ  เชน่ ศกึษานเิทศก ์ทำาใหค้ลาด

เคลือ่น เมือ่ตอ้งไปตรวจ นเิทศ ตดิตาม เกดิความเข้าใจผดิและปฏบิตัผิดิทาง จงึตอ้งการผูรู้จ้รงิมาบอก

วธิปีฏิบติัทีถู่กตอ้ง  ควรมีเวบ็ไซตก์ลางในการสบืคน้ขอ้มลู หรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูในการจดัการเรยีนการ

สอน  หนว่ยงานหลักสตูรตอ้งประสานงานกับกระทรวงศกึษาธกิาร และหนว่ยงานตน้สงักดัตา่ง ๆ  เพือ่ 

การทำางานใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดยีวกนั  ควรมกีารประชาสมัพันธอ์ย่างทั่วถงึ  เมื่อมีหลกัสูตรควรตอ้ง

จดัทำาคูม่อืการใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะใหก้บัคร ู ระบแุหลง่เรยีนรูแ้ละหนงัสอืประกอบทีจ่ะชว่ยใหค้ร ู

ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ควรมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน  ควรประเมินผล 

การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ

ต�ร�งท่ี 39 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอน ต่อการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 

  ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร (แนวทางที่ 1-4) 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - ครูเลือกแนวทางที่ 1 เพราะสะดวก ง่าย ไม่เพิ่มภาระงานครู

-  ครูเลือกทั้ง 4  แนวทางเนื่องจากสอนเด็กหลายระดับชั้น

- ครูเลือกแนวทางท่ี 1 ใช้กับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 และแนวทางท่ี 3   

นำามาใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- เลือกแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 3  

- เลือกแนวทางที่ 1 และ 2 เพราะครูมีความพร้อมและเข้าใจ 

 จากตารางที ่ 39  พบวา่  ครสูว่นใหญเ่ลอืกใชแ้นวทางที ่1  เพราะสะดวก งา่ย ไมเ่พิม่ภาระงาน 

ครู  รองลงมาคือ แนวทางที่ 3  แนวทางที่ 2  และทั้ง 4  แนวทาง โดยการใช้หลักการเลือกแนวทาง

ที่สามารถนำามาใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ื 40 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อแนวทางอ่ืน ๆ ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 

  ในการพัฒนาผู้เรียน 

 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - ใช้กระบวนการคิด 9 ขั้นกับแนวทางที่ 1 

- ใช้ GPASS  ควบคู่กับสมรรถนะ

- ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะที่กำาหนด   

- วิพากย์แผนการสอนโดยครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3              

- นิเทศการเรียนการสอน

- ประชุมวางแผนและเลือกแนวทางสมรรถนะ 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

- ทดลองสอน

- ประชุมแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

 จากตารางที ่ 40  พบวา่ ครใูชแ้นวทางกระบวนการคิด 9 ขัน้กบัแนวทางที ่1 ใช ้GPASS  ควบคู่ 

กับสมรรถนะ  ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะที่กำาหนด  ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน 

และคัดเลือกแนวทางในการสอน  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน  วิพากย์

แผนการสอนโดยครผููส้อนในระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-3 นเิทศการเรยีนการสอน  ประชมุวางแผน

และเลือกแนวทางสมรรถนะ (PDCA)  ออกแบบ  ทดลองสอน  ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

ต�ร�งท่ี 41  ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อลำาดับข้ันตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 

  ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละแนวทาง 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เคียงคู่กัน  และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้อง

- ประชุมร่วมกันในการออกแบบการสอนแต่ละแนวทาง

- ประชุมวิเคราะห์ผู้เรียน ร่วมออกแบบกิจกรรมและแนวทางการสอน

- ประชมุวางแผนการดำาเนนิการและคดัเลอืกแนวทางการสอน วพิากษแ์ผนการสอน  

และนิเทศการสอน
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 จากตารางที่ 41  พบว่า  กลุ่มครูผู้สอน  มีลำาดับขั้นตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแนวทาง (แนวทางที่ 1-4) โดยใช้วิธีการ

ร่วมประชุมวางแผนคัดเลือกและออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน 

เคียงคู่กัน และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  รวมถึงการวิพากษ์และ 

การนิเทศกำากับติดตามการเรียนการสอน

ต�ร�งที่ 42 ขอ้คดิเหน็ของกลุ่มครูผู้สอนตอ่รายการสมรรถนะและขอ้มลูเกีย่วกบัสมรรถนะในคู่มอื 

  ต่อการออกแบบการเรียนการสอนและรายละเอียดที่ต้องการให้มีเพิ่มเติมในคู่มือ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - รายละเอียดของสมรรถนะในคู่มือช่วยให้ทำางานได้

- กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวอย่างแผนการจัด 

การเรียนรู้ ตามลำาดับ

- รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้มาก

- คู่มือทำาให้ครูออกแบบการเรียนการสอนได้ละเอียดขึ้น

- ข้อมูลที่ใช้มากที่สุดในคู่มือ ได้แก่ แนวทางจัดกิจกรรมโดยใช้สมรรถนะ

- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้ดี

- คู่มือช่วยครูในการทำางานได้

- ข้อมูลที่ใช้มากที่สุดในคู่มือ ได้แก่ กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และ

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน ตามลำาดับ

- ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการให้เพิ่มเติมในคู่มือ 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเพิ่มแนวทาง

ในการนำาสมรรถนะไปใช้

 

 จากตารางที่  42  พบว่า  กลุ่มครูผู้สอน  มีความเห็นว่า  รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับ 

สมรรถนะช่วยในการออกแบบการเรียนการสอนได้  และใช้ข้อมูลในคู่มือมากที่สุด 3 ลำาดับ  ได้แก่ 

กรอบสมรรถนะ  รองลงมาคือ หลักการและแนวทาง  ความเชื่อมโยงสมรรถนะ  แนวทางจัดกิจกรรม

โดยใช้สมรรถนะและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลำาดับ ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการ

ให้เพิ่มเติมในคู่มือ คือ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด 

และประเมินผลโดยใช้สมรรถนะ และเพิ่มแนวทางในการนำาสมรรถนะไปใช้
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 43 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อปัญหาในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบ 

  และการจัดการเรียนการสอน  และมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ปัญหา : การจัดกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ

การแก้ไข : ปรึกษาคณะผู้บริหาร มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหา  : การนำากรอบสมรรถนะไปใช้

การแก้ไข  : เชื่อมสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม

ปัญหา  : เวลาในการจดักิจกรรมมีจำากัด การวดัและประเมินผลสมรรรถนะ 

  ยังไม่ชัดเจน

การแก้ไข : ยืดหยุ่นเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมสมรรถนะ

ปัญหา  : ความไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ และการใช้เวลาใน 

  การจัดการเรียนการสอน

การแก้ไข  : การเชื่อมโยงสมรรถนะ

ปัญหา  : การเชื่อมโยงสมรรถนะ

การแก้ไข  : ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น Youtube  

  เพื่อหากิจกรรมที่จะนำากรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง

 จากตาราง 43 พบว่า คณะครูผู้สอนพบปัญหาในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 

ในการออกแบบและการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก ่การจดักจิกรรมใหต้รงกบัสมรรถนะ การเชือ่มโยง

สมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำากัด 

การวัดและประเมินผลสมรรถนะยังไม่ชัดเจน และไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ

 ด้านการแก้ไขปัญหา พบว่า ส่ิงที่คณะครูผู้สอนดำาเนินการ ได้แก่ ปรึกษาคณะผู้บริหาร 

มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม ยืดหยุ่นเวลาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเช่ือมสมรรถนะ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น 

Youtube เพื่อหากิจกรรมที่จะนำากรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 44 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อจุดใดง่ายท่ีสุดและยากที่สุดในการออกแบบการเรียน 

  การสอนฐานสมรรถนะ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน จุดที่ง่�ยที่สุด 

- มีเป้าหมายสมรรถนะที่ชัดเจน

- มแีนวทางในการจดักิจกรรมทีช่ดัเจน และหลากหลายตามบริบทของโรงเรยีน 

ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง

- สมรรถนะมีลักษณะเป็นความคิดรวบยอด ไม่มีรายละเอียดแบบตัวชี้วัด  

จึงไม่มีกรอบของการสอน สามารถออกแบบกจิกรรมการสอนทีห่ลากหลาย

ตรงกับพัฒนาการของนักเรียน 

ย�กที่สุด 

- การออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ

- การประเมินตามสมรรถนะที่กำาหนดไว้

 จากตาราง 44 คณะครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่า จุดที่ง่ายท่ีสุด คือ การมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ชัดเจน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและหลากหลายตามบริบทของโรงเรียน 

ความพรอ้มของนกัเรยีน ผูป้กครอง สมรรถนะเปน็สิง่ทีบ่อกมาเปน็ความคดิรวบยอด ไมม่รีายละเอยีด 

แบบตัวชี้วัด จึงไม่มีกรอบการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายตรงกับ 

พฒันาการของนกัเรยีน จดุยากทีส่ดุ คอื การออกแบบกจิกรรมใหต้รงกบัสมรรถนะ และการประเมนิผล 

ตามสมรรถนะที่กำาหนดไว้
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บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งท่ี 45  ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อผลกระทบที่เด็กได้รับจากการนำากรอบสมรรถนะ 

  ไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ส่งผลต่อเด็กอย่�งไร

- เดก็เกดิสมรรถนะ สามารถนำาไปใชใ้นชีวติประจำาวนัได ้กล้าแสดงออก กลา้คิด

กล้าทำา

ก�รส่งผลต่อเด็กในด้�นอื่น ๆ นอกเหนือจ�กด้�นสมรรถนะ

- เด็กเกิดเจตคติที่ดี สนุกกับการเรียน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่หลากหลาย ผลที่ได ้

ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน

- ดูจากความสามารถที่นักเรียนแสดงออก และนักเรียนนำาสิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียน

ไปทำาซำ้าที่บ้าน

- การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนักเรียนเพิม่มากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั นักเรียนท่ีไมค่่อยสนใจ

เรยีนกแ็สดงความสนใจในการเรยีนมากขึน้ ผูป้กครองช่ืนชมเมือ่นกัเรียนนำาสิง่

ที่เรียนที่โรงเรียนไปทำาซำ้าท่ีบ้�น

 จากตาราง 45 กลุ่มครูผู้สอน  มีความเห็นสอดคล้องกันในการนำากรอบสมรรถนะไปใช ้

ในการออกแบบและจดัการเรยีนการสอน  ส่งผลให้เดก็เกดิสมรรถนะ สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้  

กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำา ส่วนผลในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ ได้แก่  นักเรียน

เกดิเจตคตทิีด่ ีสนกุกบัการเรียน ซ่ึงทัง้หลายนีเ้กดิจากกจิกรรมทีห่ลากหลาย ผลทีไ่ดส้ว่นใหญเ่กดิจาก 

การลงมือปฏิบัติของผู้เรียน
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ต�ร�งที่ 46  ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของครูจากการนำากรอบ 

  สมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 

– ครูมีมุมมองกว้�งขึ้นส�ม�รถแตกแขนงคว�มคิด	และครูออกแบบแผนก�รจัด 

ก�รเรียนได้	 เพื่อตรวจสอบให้เกิดสมรรถนะ	ปรับเพิ่มกิจกรรมก�รสอนจ�ก

แผนก�รสอนเดิม

-  ครคูดิกิจกรรมใหม้คีว�มหล�กหล�ยและจำ�นวนม�กข้ึน	เพ่ือให้ตรงกบัสมรรถนะ

ท่ีต้ังไว้	ต้องมีก�รต้ังปัญห�	สถ�นก�รณ์เพ่ือให้นักเรียนได้ทดลองแก้ปัญห�ต่�ง	ๆ 	

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล		

- เห็นคว�มเชื่อมโยงของวิช�ที่สอนกับวิช�อื่น

- ครูต้องคิดกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติจริงม�กขึ้น	 รวมทั้งต้องจัดกิจกรรม	 

ปัญห�	 หรือสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ในชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนนำ�คว�มรู้ที่เรียน 

ม�แก้ปัญห�	

ด้านพฤติกรรมครู		

- ครูกระตือรือร้น	พบกลุ่มเพื่อนครูม�กขึ้นเพื่อพัฒน�ตนเอง	ใฝ่รู้ม�กขึ้น

-  ครูมีคว�มสุขเพร�ะได้เห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงของนักเรียน		

-  ครูเขียนแผนได้ดีขึ้น	ก�รจัดก�รเรียนรู้และมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น		

ด้านความรู้สึก	เจตคติต่อการสอนและต่อนักเรียน		

- ครูเสียสละ	 มีคว�มสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก	 และได้รู้จักนักเรียนม�กข้ึน 

เพื่อส่งเสริมต่อยอดก�รพัฒน�

-  เปลี่ยนจ�กที่เคยใช้แต่หนังสือสอน	 ม�ใช้กิจกรรมที่นักเรียนต้องลงมือทำ�	

นักเรียนท่ีครูเคยมองว่�ทำ�อะไรไม่ได้กลับแสดงพฤติกรรมต่�ง	 ๆ	 ให้เห็นถึง

คว�มส�ม�รถของเข�ที่ครูไม่เคยเห็น

ชว่งเปลีย่นผา่น/รอยตอ่ของการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ	หลงัจากทดลอง

-  จะดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมต่อ	 เพร�ะเห็นคว�มสำ�คัญ	 และอย�กให้ครูคนอ่ืน

เห็นคว�มสำ�คัญและนำ�ไปใช้

-  ขึ้นอยู่กับผู้บริห�ร	 แต่โดยส่วนตัวอย�กทำ�ต่อ	 เพร�ะสอนง่�ยขึ้น	 เนื่องจ�ก

นักเรียนที่เคยมีปัญห�พฤติกรรมน้อยลง	นักเรียนที่เคยไม่สนใจเรียนก็อย�ก

เรียนม�กขึ้น	

-  อย�กทำ�แต่ภ�ระง�นเยอะคงไม่สะดวก
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 จากตาราง 46 กลุ่มครูผู้สอน  มีการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียน

การสอน  ส่งผลให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน   

ครูมีมุมมองกว้างขึ้นสามารถแตกแขนงความคิด และครูออกแบบแผนการจัดการเรียนได้ ปรับเพิ่ม

กิจกรรมการสอนจากแผนการสอนเดิม  คิดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและจำานวนมากขึ้นเพื่อ

ใหต้รงกบัสมรรถนะทีต่ัง้ไว ้ตอ้งมกีารตัง้ปญัหา สถานการณเ์พือ่ใหน้กัเรยีนไดท้ดลองแกป้ญัหาตา่ง ๆ     

 ด�้นก�รจดัก�รเรียนก�รสอนและก�รประเมนิผล คณะครูเห็นความเชือ่มโยงของวชิาทีส่อน 

กบัวชิาอืน่  ด้�นพฤติกรรมครู คณะครมูคีวามกระตอืรอืรน้ มกีารพบพดูคยุกับกลุ่มครมูากขึน้เพือ่พฒันา

ตนเอง และใฝ่เรียนรู้มากขึ้น  ด้�นคว�มรู้สกึเจตคตติ่อก�รสอนและต่อเดก็  คณะครูมีความเสียสละ  

มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก และได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมต่อยอดการพัฒนา

 ส่วนด้านความคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนโดยสรุป เกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่าน/รอยต่อของ 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลังจากทดลอง พบว่า ครูจะดำาเนินการจัดกิจกรรมต่อ เพราะ

เห็นความสำาคัญ และอยากให้ครูคนอื่นเห็นความสำาคัญและนำาไปใช้และขึ้นอยู่กับผู้บริหาร อยาก

ทำาต่อเพราะสอนง่ายขึ้น เนื่องจากนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง นักเรียนที่เคยไม่สนใจเรียน 

ก็อยากเรียนมากขึ้น  และมีครูบางส่วนอยากทำา แต่ภาระงานเยอะ ไม่สะดวก

ตอนที่	3	 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตร  

	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

	 3.1	 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร

  3.1.1  กำ�หนดให้มีเป้�หม�ยร่วมที่ชัดเจน  ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทุกคนสามารถรับรู ้

และเขา้ใจไดต้รงกนัในลกัษณะของผลการเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์(Desirable  Outcomes) ทีช่ดัเจน เขา้ใจ 

ได้ไม่ยาก และไม่มากจนเกินไป ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ่  

(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนที่เสนอ 

ในการวจิยัคร้ังนีเ้ปน็ฐานในการกำาหนดจดุมุง่หมายดา้นผูเ้รยีน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลกั  

สมรรถนะยอ่ย ทัง้ในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเขม้ขน้ของสมรรถนะทีม่คีวามเหมาะสม 

กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซ่ึงสามารถศึกษาวิจัยและทำาประชาพิจารณ์เพิ่มเติมได้ โดยการกำาหนด 

เปา้หมายรว่มนี ้ทัง้การกำาหนดเปา้หมายรว่มระดบัชาต ิระดบัทอ้งถิน่/ เขตพืน้ที ่และระดบัสถานศกึษา  

โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

  3.1.2  พฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกระบวนก�ร

วิจยั โดยควรมุ่งเปา้หมายใหไ้ด้หลักสตูรทีก่ำาหนดจดุมุง่หมายเชงิสมรรถนะ เสนอแนวทางการพฒันา

สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำานโยบาย 

(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำาไป

สู่การปรับปรุงนโยบาย
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                 นอกจากนี้ ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  กับหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่ในการปรบัเปลีย่น

องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำาบาก 

  3.1.3  ปลดลอ็ค“โครงสร�้งเวล�เรยีน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

พทุธศกัราช 2551  ให้มีความยืดหยุ่นทีส่ถานศกึษามอีสิระจดัโครงสรา้งหลกัสตูรรายวิชาพืน้ฐานหลกั

ที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา 

และชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ

เวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง การปรับปรงุโครงสร้างเวลาเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางฯ ลงวนัท่ี  

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้ว หากแต่ผู้ใชห้ลกัสตูรในระดบัสถานศกึษายงัไมไ่ดรั้บรูแ้ละเกิดความเข้าใจ

ในวงกวา้ง รวมทัง้คำาสัง่ฉบบัดงักลา่วยงัมขีอ้กำาหนดถงึโครงสรา้งเวลาเรยีนเฉพาะสาระประวตัศิาสตร ์

40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี

  3.1.4  ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุง พทุธศักราช 2560 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครผูู้สอนได้ให้ขอ้มลูวา่ ตัวชีวั้ดของบางกลุม่สาระการเรียนรู้มจีำานวนมากและซำา้ซอ้นกนั  

เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำาหนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย  

ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ

ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ

  3.1.5  จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเนน้ร�ยวชิ�หลกัใหม้คีว�มเข้มขน้ ระดบัชัน้ประถม

ศกึษ�ตอนตน้ (ป.1 - 3) ได้แก ่ภาษาไทย คณติศาสตร ์และภาษาองักฤษ  ซึง่เปน็รายวชิาทีเ่ปน็เครือ่งมือ 

ในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  โดยจัดกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  เป็นรายวชิารอง ไดแ้ก ่วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ประวตัศิาสตร ์สขุศกึษาและพลศกึษา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการที่นำาสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะเป็น

ฐานในการออกแบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการทัง้รายวชิาหลกั รายวชิารอง และกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

           ทั้งนี้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) 

และระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรคอ่ย ๆ  เตมิความเข้มขน้ในรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิา

เพิ่มเติมที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะความเข้มข้น 

ไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะเป็นฐาน

  3.1.6  ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  

โดยเน้นการเช่ือมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ 

การอดุมศกึษาในลกัษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงตอ่เนือ่งกนั เพือ่สรา้งคณุภาพของเดก็ไทยใหเ้ขม้แขง็  

ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเน่ืองตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย 

ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน193

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  3.1.7  ระดมคว�มรว่มมอืจ�กทกุภ�คสว่นทกุสงักดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา

เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย

มุมมอง หลากหลายมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดม

ข้อมูลแนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)

	 3.2		ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้

            3.2.1  ด้�นก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์หลักสูตร

                   เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีม้ขีอ้คน้พบประการหนึง่วา่  ผูบ้รหิารและครจูำานวนมาก

ไมท่ราบข้อมลูความเคล่ือนไหวและการปรบัปรงุหลักสตูร ดงันัน้ ตอ้งหายทุธวิธีในก�รประช�สัมพนัธ์ 

สื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน

และการวัดผลประเมินผล ในระดับช้ันเรียนท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด 

เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ตามเจตนารมณ์  

ให้เกิดผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมรีูปแบบที่ทันสมัย  

เข้�ถึงง่�ย หล�กหล�ยช่องท�งที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลาย 

ชว่งวยัและมคีวามแตกตา่งดา้นประสบการณใ์หส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและเขา้ใจวิธทีำางานไดด้ว้ยตนเอง 

ท้ังในลักษณะของการจัดทำาเอกสาร คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีที่ปรึกษา การสร้าง

สารสนเทศออนไลน ์เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ แฟนเพจ แอปพลเิคชนั วีดิทศัน ์Call-center รวมถงึการเปดิ

พื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานข่าวออนไลน์ การตั้งกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการใช้หลักสูตร อาทิ  

คร ูบคุลากรทางการศกึษา สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก สามารถศกึษาทำาความเขา้ใจหลกัสตูร

ได้อย่างละเอียด และสามารถให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ต่อไป

  3.2.2   ด้�นก�รใช้หลักสูตร ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและประเมินผล 

        การออกแบบการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะตอ้งกำาหนดจดุประสงคก์�รเรยีนรู ้

เชงิสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรอืกจิวตัรประจำาวนั 

ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะน้ีเป็นการระบุส่ิงท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ

แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางาน

หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาตอ้งใช ้“บรบิทชวีติจรงิ” ของผูเ้รยีนเปน็ฐ�น โดยมุง่เนน้สมรรถนะทีผู้่เรยีนสามารถใชไ้ด้

จริงในชีวติประจำาวนั ซึง่มกัเปน็การออกแบบการเรยีนการสอนทีต่อบสนองตอ่คว�มแตกต�่งหล�กหล�ย 

ของผู้เรียน (Differentiated Instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ี 

เน้นเพื่อพัฒน�โดยเน้นก�รประเมินต�มสภ�พจริงท่ีใช้สมรรถนะเป็นฐ�น ทั้งนี้ ในส่วนของ 

การประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
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  3.2.3   ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูป 

    หลักสูตร

          เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าที่วางแผนกำ�หนด

ทิศท�ง ก�รพัฒน�คุณภ�พเด็กไทยอย่�งเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยง�น และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�  โดยอาจมีองค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วย  ผู้แทนระดับ

นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่นำาหลักสูตร

ไปใช้มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมาย 

ในทิศทางเดยีวกนั มีการว�งแผนก�รเชือ่มตอ่หลกัสตูรแตล่ะระดบัอยา่งกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพ

แต่ละระดับการศึกษา เห็นคว�มสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบก�รพัฒน�หลักสูตร ตั้งแต่ 

ก�รร�่ง ก�รใช ้และก�รประเมนิผล ตลอดจนเป็นสือ่กล�งในก�รสือ่ส�รประช�สมัพนัธ์ใหส้ถานศึกษา 

ทุกสังกัดเข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่

ระดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด แนวท�ง 

และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 

    หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน  

การวดัและประเมนิผลทีส่ามารถใหค้ำาปรกึษาและตอบปญัหาดา้นบรหิารจัดการหลกัสตูร การจัดการเรยีน 

การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้  รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแล  

ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับ 

ท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย

  3.2.4  ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู

      ความสำาเร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ที่การผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ  

หากแต่อยูท่ีก่ารพฒันาผู้เรยีนใหม้คุีณภาพไดบ้รรลตุามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั 

ก็คือครูที่ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครู

และผู้บรหิารสถานศกึษาในเรือ่งหลกัสตูรฐานสมรรถนะและการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังสมำ่าเสมอ ซึ่งปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุน 

ให้ครูทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 

    1)  ก�รสร�้งคว�มเข�้ใจแกค่รูทุกคน ให้เขา้ใจอยา่งชดัแจ้งวา่ตนตอ้งดำาเนนิการ

อยา่งไรให้นกัเรยีนบรรลเุปา้หมาย รวมทัง้การเสรมิสรา้งความเขา้ใจและพฒันาทกัษะเพิม่เตมิแก่ครดูา้น 

การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ที่ต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน

    2)  ก�รจดัเตรยีมเครือ่งมอืและสือ่ก�รเรยีนก�รสอน ทีช่ว่ยใหค้รสูามารถจดัการเรยีน 

การสอนไดด้ว้ยการนำาแนวทางการสอนทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมาใช ้ มากกวา่เนน้ใหค้รพูฒันาเนือ้หา

บทเรยีน โดยกิจกรรมทีจ่ะใหน้กัเรยีนปฏบิตัคิวรมีคูม่อืหรอืขอ้ความแนะนำาวธิดีำาเนนิการหรอืทศิทาง
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ของกิจกรรมนั้น ๆ สำาหรับครู  อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธีหรือแนวการสอนเพื่อพัฒนา

สมรรถนะดา้นต่าง ๆ  คู่มอืแนวทางการวดัและประเมนิผลสมรรถนะดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้ตวัอยา่งเครือ่งมอื 

วัดสมรรถนะ

   3) ก�รจัดเตรียมข้อมูลผลก�รประเมิน ที่บอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียน 

เป็นอย่างไร เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบที่อ้างอิงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ

การสอนของครู ในลักษณะของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครู 

เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมามองการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วย

ตนเองได้ (ออกแบบเครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจโดยการจัดตั้งคณะ

กรรมการประเมนิหลกัสูตรภายในโรงเรยีน ซึง่สามารถสะทอ้นผลการใชห้ลกัสตูรในระดบัชัน้เรยีนตอ่

ผูบ้ริหารและตน้สงักัดอยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่เอือ้อำานวยใหผู้ด้แูลระดบับรหิารสถานศกึษาสามารถ

นำาข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต

    4)  ก�รพฒัน�ครแูกนนำ� ครูผูเ้ชีย่วช�ญเฉพ�ะด�้นหลกัสตูรและก�รเรยีนก�รสอน   

ที่สามารถเสนอแบบอย่าง  วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ได้ผล  ซึ่งเป็นวิธี 

การสอนท่ีไดร้บัการทดลอง  และมีผลการวจิยัยนืยนัถึงประสทิธภิาพของวธิดีงักลา่วแลว้ เพือ่ใหค้รไูด้

ศกึษาและเปรยีบเทียบกับวิธีการสอนของตนแลว้นำาไปสูก่ารปรับเปลีย่นเพื่อเป็นแนวทางการพฒันา

หลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู 

   5)  ก�รสนบัสนนุและสร�้งแรงผลกัดันจ�กเพือ่นครรูว่มวชิ�ชพี  โดยการสรา้ง

ชมุชนแห่งก�รเรยีนรูเ้ชิงวิช�ชีพทีม่กีารแลกเปลีย่นวธิสีอนและสะทอ้นผลการสอนรว่มกบัครมูอือาชพีเพือ่ 

การพัฒนาการสอน 

   6)  ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนการทำางานและสร้างแรง

ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

   7)  ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ� 

และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวัง  โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่

สังคมและชุมชนได้ 

   8) ก�รวจิยั ก�รตดิต�ม และก�รประเมนิผลในก�รนำ�หลกัสตูรไปสูก่�รปฏบิตัิ

ในห้องเรียนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและรูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจในการจัด 

การศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่

  ท้ังนี ้ในการวิจยัครัง้น้ีมขีอ้คน้พบวา่  กลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งมหีลายลกัษณะ อาท ิ1) ไมย่อมรบัรู ้

ความเปลีย่นแปลง 2) รบัรู ้แต่ไมอ่ยากเปลีย่นแปลง หรอื 3) รบัรู ้อยากเปลีย่นแปลง แตไ่มก่ลา้ปรบัเปลีย่น  

ซึ่งก�รพัฒน�บุคล�กรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่�งกันในกลุ่มเป้�หม�ยเหล่�นี้
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 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถม

ศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อนำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน 3) เพื่อทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน และ 4) เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำา 

กรอบสมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

กลุ่มตัวอย่าง

 การศกึษาวจิยัครัง้นี ้เปน็การวจิยัและพฒันาทีใ่ชก้ระบวนการวจิยัแบบพหวุธิ ี(Multimethods 

Research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาภาคสนาม (Field 

Study) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย (Multi - instrument Approach)

  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี้ ได้แก่ โรงเรียนนำาร่องใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนที่จัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานทุกสังกัดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอบด้ง และ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 

เขตลาดกระบัง สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน โรงเรยีนเทศบาล 4 (เพาะชำา) สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

และโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สงักัดสำานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา ครอบคลมุใน 4 ภูมภิาค ไดแ้ก ่ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต ้ 

รวมจำานวนผู้บริหาร 8 คน และจำานวนครู 36 คน รวมจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

บทที่	5

	สรุปผล	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ก�รพัฒน�กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น และกรอบสมรรถนะ 

  หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้น

  1) การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ

  2) การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมรรถนะหลัก

ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

  3) การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  4) การพัฒนาเอกสารแนวทางดำาเนนิการ สือ่ตน้แบบ และรวบรวมทรพัยากรการเรยีนรู้ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ระยะท่ี 2 ก�รทดลองนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียนระดับชั้นประถม 

  ศึกษ�ตอนต้นในสถ�นศึกษ�

  1) การพัฒนาแนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตอนต้นไปสู่การจัดการเรียนการสอน

  2) การดำาเนินการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ไปสู่การจัดการเรียนการสอน

ระยะท่ี 3 ก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในก�รนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร 

  ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

ตอนที่	1	 ผลการพฒันากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ 

	 	 กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

  คณะทำางานฯ สังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ได้ 4 องค์ประกอบ 10 สมรรถนะหลัก ดังนี้
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บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 องค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉล�ดรู้ (Literate Thais) ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

 1.1 ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)

 1.2 ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (Mathematics in Everyday Life)

 1.3  ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and  

Scientific Mind) 

 1.4 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

 องค์ประกอบที่ 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

 2.1 ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth)

 2.2 ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)

 องค์ประกอบที่ 3 คนไทยส�ม�รถสูง (Smart Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

 3.1 ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher - order Thinking Skills and  

Innovation) 

 3.2 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital  

Literacy)

 องค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบด้วย  

2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

 4.1 ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (Collaboration, Teamwork 

and Leadership)

 4.2 ด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)

 เมือ่คณะทำางานฯ สงัเคราะหแ์ละพฒันากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้ว  

ไดท้ำาการประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ ตามกรอบโมเดลโครงสรา้งสมรรถนะหลกั  

10 สมรรถนะ โดยทำาการประเมินผูเ้รยีนในสถานศกึษาในสงักดัตา่ง ๆ  ใน 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ได้แก ่ 

สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา สำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร และกรมสง่เสรมิการปกครอง 

ท้องถิ่น จำานวนทั้งสิ้น 2,337 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling) 

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ผู้วิจัย

สงัเคราะหข์ึน้มากบัขอ้มลูเชงิประจักษ์ โดยใช้วธีิการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory  

Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

มีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้
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บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ตอนท่ี	2	 ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

	 2.1	 กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง 

ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก คือ 1) ทบทวน

และสรา้งความเขา้ใจ 2) เลอืกแนวทางการออกแบบการเรยีนการสอน 3) ออกแบบการเรยีนการสอน  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ท้ังน้ีในแต่ละ

โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 

	 2.2	 การเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน จากการวเิคราะห ์

เนือ้หาจากแผนการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ ครูสว่นใหญ ่เลอืกใช้แนวทางที ่1 ในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ แนวทางที่ 2  

และแนวทางท่ี 3 แนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยที่สุดคือ แนวทางที่ 4  

จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.00

	 2.3		การนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

และประเมินผล	 การนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ออกแบบการเรยีนการสอน จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ 

และประเมินผล พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทาง 

โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 

สมรรถนะหลกัดา้นการสบืสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์สมรรถนะหลกัดา้นภาษาองักฤษ

เพือ่การส่ือสาร พบในแผนการจดัการเรยีนรูแ้นวทางที ่1 มากทีส่ดุ  สว่นสมรรถนะหลกัดา้นทกัษะชวีติ 

และความเจริญแห่งตน สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะหลัก

ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา และสมรรถนะหลักด้านการ

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด

	 2.4	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน	

     1) ก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัคร ูครผููส้อนและผูบ้รหิารมีความคดิเหน็วา่ เมือ่นำากรอบ

สมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ตัวครูมีการ

เปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นการออกแบบการสอน ลกัษณะ/เทคนคิการสอนทีค่รนูำามาใช ้การจดักจิกรรม

การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้

  ด้�นก�รออกแบบ จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล ครูออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและเน้นกระบวนการกลุ่มมากขึ้น คำานึงถึงการนำา 

สมรรถนะมาเชือ่มโยงกบักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพตามสมรรถนะท่ีต้องการ  

มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร ตวัชีว้ดั และสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกนัเพือ่ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน  



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน201

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครูในการเป็นผู้อำานวย 

ความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายข้ึน ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากข้ึน 

เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากข้ึน มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้ส่ือสาร ทำางานกลุ่ม การสะท้อน 

การเรยีนรู/้สมรรถนะ หลากหลายขึน้ เมือ่เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้จะมกีารตรวจเชค็กจิกรรม

วา่ทำาแลว้เดก็เกดิสมรรถนะหรอืไม ่ขณะทีค่รสูอนมกีารเชือ่มโยงสถานการณต์า่ง ๆ  ในชวีติประจำาวนั  

มกีารใชค้ำาถามเพือ่ใหเ้ดก็ยอ้นกลบั เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะทีต่อ้งการ เชน่ การสือ่สาร แสดงความคดิเหน็  

ขอ้คดิท่ีได้ การแก้ปัญหา รวมท้ังกระตุน้ให้เด็กไดใ้ชส้มรรถนะอืน่ในวิชาตนเองมากขึน้ และมีการบรหิาร 

จัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้น ในด้านการประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะ 

ที่เกิดกับนักเรียนจึงมีการประเมินที่หลากหลายขึ้น โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงาน

นักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น

  ด้�นลักษณะ/เทคนิคก�รสอนที่ครูนำ�ม�ใช้ จากการวิเคราะห์แผนการจัด 

การเรยีนรูแ้ละสงัเกตการสอน พบวา่ ครมูกีารปรับกจิกรรมเปน็ การเรยีนรูเ้ชงิรกุ (Active Learning) 

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมลีกัษณะกจิกรรมและวธิ/ีเทคนคิการสอน เชน่ ลงมือปฏบิตั ิ

ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน ลองผิดลองถูก ทดลอง ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน  

ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนที่ 

หลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น ของจริง นิทาน รูปภาพ YouTube  ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก  

รวมทัง้สอนโดยเนน้การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มรอบตวัทีเ่นน้ทกัษะปฏบิตัจิรงิและกระบวนการกลุม่ เปน็ตน้

  ด้�นอื่น ๆ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน โดยมีการทำางานร่วมกับเพื่อนครู 

มากขึ้น มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา 

สือ่การเรยีนรู ้และมกีารนำา PLC มาใชเ้ป็นกระบวนการในทำางานและเรยีนรูร้ว่มกัน ปรบัเปล่ียนบทบาท 

ของครูจากครูเปน็ศูนย์กลางเปล่ียนเปน็ผูแ้นะนำาและอำานวยความสะดวก เกดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง

ครูและนักเรียนมากขึ้น 

  2) ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามสมรรถนะ

หลักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช ้

ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิด

เหน็วา่นกัเรียนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน ตัง้ใจเรยีน เขา้ใจบทเรยีนมากขึน้ นกัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตั ิ

สามารถนำาไปใชใ้นชวีติจรงิไดม้ากขึน้ นกัเรยีนแกป้ญัหาในสถานการณจ์รงิได้จากการเชือ่มโยงกจิกรรม

ในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าคิด 

มากขึ้น นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน  

รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากขึ้น นักเรียนได้ออกไป 

นำาเสนอหนา้ชัน้เรียน เกดิทกัษะการสือ่สาร การแกไ้ขปญัหา ซึง่สามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนัได ้ 

นอกจากนี้ นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น 
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	 2.5	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้

  1) ผู้บริห�รเป็นผู้นำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนินง�น ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้นำา 

ใหแ้กค่รใูนการเร่ิมตน้ขบัเคลือ่นการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน เริม่ตัง้แต่การจดั 

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ย่อยเพื่อเพิ่มความเข้าใจและครูสามารถนำาสมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกข้ึน 

ร่วมวางแผนกับครูในการดำาเนินงาน กำาหนดแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละ

ระดับชั้น การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้

  2) ผู้บริห�รเป็นที่ปรึกษ� ให้คว�มรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยคว�มสะดวก 

ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครูในการดำาเนินงาน โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำาแนะนำา

ในดา้นการวางแผนนำาสมรรถนะไปใช้ในแตล่ะวิชาใหเ้หมาะสมกบัหน่วยการเรยีนรูข้องแต่ละระดับชัน้ 

และการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน สนับสนุนสื่อและทรัพยากรที่

จำาเป็น ให้กำาลังใจ และคอยอำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู 

  3) ผู้บริห�รเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ผู้บริหารมีบทบาท 

ในการนเิทศ ดแูลการดำาเนินงานของคร ูตดิตามตรวจแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้นเิทศ ดูแลชว่ยเหลอื 

ครูกรณีพบปัญหาขณะทดลอง รวมทั้งติดตามผลการดำาเนินงานของครู 

 2.6	 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบปัญหาและวิธีแก้ไข ดังนี้

     1) ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูยังขาดความชำานาญและขาดความม่ันใจ 

ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรยีนการสอน ยงัไมเ่ขา้ใจคำาอธบิายสมรรถนะยอ่ย 

บางตวัทีค่ลา้ยกนั เชน่ สมรรถนะหลกัภาษาไทยมสีมรรถนะยอ่ยทีค่ลา้ยกนั สมรรถนะทกัษะชวีติและ 

ความเจริญแหง่ตนกบัสมรรถนะพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็/ตืน่รูท้ีม่สีำานกึสากลมคีวามคลา้ยกนัมาก และในสมรรถนะ

ย่อยมหีลายขอ้ทีค่ลา้ยคลงึกนั ครยูงัไมคุ่น้กบัสมรรถนะทำาใหไ้มม่ัน่ใจวา่ทำาแผนการจดัการเรยีนรูถู้กหรอืไม่  

ตัวบ่งชี้บางตัวยังคลุมเครือ ครูอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ อธิบายยังไม่ครอบคลุม ทำาให้นำามาใช้ไม่ถูก  

ครูพยายามต่อยอดให้ออกแบบการเรียนการสอนได้หลายสมรรถนะแต่บางทีทำาได้ไม่ครบ  บางที

ยังคิดไม่ออกว่าจะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอย่างไร   ครูยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้

ครอบคลมุสมรรถนะพอหรอืไม ่บางครัง้ใสส่มรรถนะดา้นนงึไปแตไ่มเ่กดิ กลบัไปเกดิสมรรถนะตวัอืน่

ที่ไม่ได้ใส่ลงไป เพราะครูยังไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะ ครูไม่เข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะไปพัฒนา 

ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเนื้อหาและการวัดผลที่ต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด มีการแก้ปัญหาโดย

  (1) โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกัน

  (2) ครูร่วมกันศึกษาคู่มือศึกษากรอบสมรรถนะ
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    (3) ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะใดแค่ไหน

    (4) ใช้กระบวนการ PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน

    (5) ปรึกษาเพื่อน / ปรึกษาผู้บริหาร

    (6) ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำาแนะนำา

  2) ด้�นเวล� เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่พอ เพราะมีกิจกรรม 

หลากหลายมากขึ้นเพื่อต่อยอดให้เด็กเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากขึ้น มีการแก้ปัญหาโดย

   (1) ครูมีการปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว 

   (2) ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง

   (3) ครใูชก้ารยดืหยุน่เวลาในการสอน ซึง่บางคร้ังตอ้งใชเ้วลาของวิชาอ่ืนทีต่นสอน

หรอืใช้เวลาสอนของเพือ่นคร ูบางครัง้กจิกรรมอาจไมต่อ่เนือ่งกนั และบางครัง้มกีารปรบักจิกรรมใหม่

ให้อยู่ในเวลา 

  3) ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รชัน้เรยีน ครผููส้อนไดส้ะทอ้นวา่ เวลาจดักจิกรรมในชัน้เดก็เลก็  

ครจูะเหนือ่ยมากกวา่ช้ันเด็กโต เพราะตอ้งอธบิายให้นกัเรยีนเขา้ใจ นักเรยีนยงัไมคุ่น้เคยกบัการฟงัคำาส่ัง 

และทำากิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก จะมีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำา   

เลือกจัดกลุ่มนักเรียน แล้วต้องคิดว่าจะหางานอะไรให้เหมาะสมกับความสามารถที่ต่างกัน อีกทั้ง 

ในบางโรงเรยีนมจีำานวนนักเรยีนมาก มีขอ้จำากดัในการใช้พืน้ทีแ่ละการทำางานกลุม่ มกีารแกปั้ญหาโดย

   (1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและการทำากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

   (2) ครูต้องวิเคราะห์นักเรียนและเตรียมงานที่เหมาะกับนักเรียนเพิ่มเติม

   (3) ใชพ้ืน้ทีใ่นการเรยีนรู้ท้ังในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนเพือ่ใหนั้กเรยีนทำากจิกรรม

  4) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก  

ไม่มีเวลาเต็มที่ในการมาเตรียมสมรรถนะและเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ  

ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ O - NET, NT 

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหา 

โดยการจดัประชมุ รว่มทำาการเขา้ใจหลกัการและรายละเอยีดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 4 แนวทาง แล้วนำามาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอน 

ตามที่โรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน

	 2.7	 สิง่ทีค่รแูละโรงเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอื จากการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปทดลอง

ใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษา พบวา่ สิง่ทีค่รแูละโรงเรยีนตอ้งการ

ความช่วยเหลือ มีดังนี้

  1) ด้�นก�รให้คว�มรู้และพัฒน�คว�มส�ม�รถของครูในก�รออกแบบก�รเรียน 

ก�รสอน มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้

เข้าใจ concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมทั้ง 
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มีการพัฒนาครูในเรื่องการจัดกิจกรรมท่ีแทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ 

ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น 

  2) ด้�นตัวชี้วัด มีการกำาหนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละตัวแยกตามระดับ 

ชั้น ให้เหมือนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง

  3) ด้�นคู่มือและตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ คู่มือมีคำาแนะนำาด้านการเขียน 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน  

มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และมีตัวอย่างตามแนวทางที่ 1 - 4 เพิ่มเติม เพื่อให้ครูมีแนวทางในการทำางานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ตัวอย่างแนวทางที่ 3 และ 4 เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของตัวอย่างแนวทางที่ 4 ต้องการตัวอย่างที่รวม

การนำากิจวัตรประจำาวันมาออกแบบในลักษณะการบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรม

ย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา

  4) ด�้นก�รวดัและประเมนิผล  ครตูอ้งการแนวทางการวดัและประเมนิผลสมรรถนะ  

ที่ชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ

  5) ด�้นก�รใหค้ำ�แนะนำ�และชว่ยเหลอื มกีารนเิทศติดตาม ใหข้อ้แนะนำา ใหค้ำาปรกึษา

บ่อย ๆ ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

 2.8	 ส่ิงที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ จากการนำากรอบสมรรถนะหลัก 

ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า

เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ มีดังนี้

    1) กรอบสมรรถนะและรายละเอียด กรอบสมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ มีความสำาคัญ

ในการสง่เสรมินกัเรยีน หากมรีายละเอยีดและแนวทางในการนำาไปใชที้ช่ดัเจนจะชว่ยใหค้รูเขา้ใจและ

นำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

  2) ผู้บริหาร หากผู้บริหารให้ความสำาคัญ ให้การหนุนเสริม  จะช่วยให้การทำางาน 

คล่องตัวขึ้น เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล อยากให้ผู้บริหารร่วมไปรับรู้ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

  3) ครูผู้สอน ครูต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

ที่สุด ความเข้าใจของครูในการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครู

วางแผนและเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้ 

เพิ่มเติม  เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เปลี่ยนจาก  teacher - centered  เป็น   

child - centered มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียน 

การสอนแต่ละแนวทาง มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวชี้วัดที่มีในหน่วยการเรียนรู้เดิม 

ครูต้องใส่ใจนักเรียนมากขึ้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น คิดว่าจะทำาอย่างไร 

ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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    4) การทำางานเป็นทีมของโรงเรียน การวิเคราะห์สมรรถนะและนำามาบูรณาการ 

ในการออกแบบการเรยีนการสอนรว่มกัน ทำาให้ชว่ยลดเวลา และนกัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตัใิห้เกดิสมรรถนะ

มากขึ้น

    5) ระยะเวลา มีช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์

ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้

    6) การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างตรงจุด / มีข้อมูล 

เชิงประจักษ์ จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้น

    7)  ผูป้กครอง รบัรู้การเปลีย่นแปลงของการเรยีนการสอน และเขา้ใจวา่การสอนนกัเรยีน

ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก

    8) การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากขึ้น

    9) มีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครู 

 2.9	 ข้อเสนอแนะ	 จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

    1) ด�้นก�รใหค้ว�มรูแ้ละสร�้งคว�มเข้�ใจ ควรสรา้งความเขา้ใจกบัคณะครใูนการนำา

สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย

      (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ที่หลากหลาย 

      (2) เพิม่เวลาอบรมเพ่ือใหเ้ข้าใจมากข้ึน และมกีารทดลองปฏบัิต ิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ร่วมกัน ก่อนนำาไปใช้จริง 

      (3) มกีารพฒันาครูในการนำาสมรรถนะไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน โดยเนน้เรือ่งการออกแบบ

กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากที่สุด

  2) ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�งหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร  

มีข้อเสนอแนะดังนี้

      (1) มตัีวช้ีวดัเปน็ตัวตัง้ตน้ เพราะสมรรถนะเป็นกอ้นใหญ ่หากไม่มตีวัชีว้ดัเหมอืนไมม่ ี

จุดเริ่ม

      (2) ตัวช้ีวัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เช่ือมโยงกับการทดสอบระดับชาติ NT / O - NET

      (3) ปรบัลดรายวชิาทีซ่ำา้ซ้อน หลอมรวมส่ิงทีซ่ำา้กนั เชน่ วทิยาศาตร ์ สงัคมศกึษา  สขุศกึษา  

และพลศึกษาใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ  

      (4) ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีชั่วโมงภาษาไทย 

เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมง เนื่องจากเวลาที่มีไม่สัมพันธ์กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะ

การอ่านเขียน โดยในโรงเรียนที่มีผลการอ่านดีเยี่ยมมีการจัดเวลาเรียนในภาคเช้าสอนภาษาไทย - 

คณิตศาสตร์ ส่วนวิชาอื่นใช้การบูรณาการ
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  3) ด้�นบริห�รจัดก�ร หากครูประจำาชั้นสอนทุกวิชา จะสามารถยืดหยุ่นการจัด
กิจกรรมได้ง่าย แต่ถ้าสอนเป็นวิชาทำาให้ยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ยาก 
  4) ด้�นก�รวัดและประเมินผล ครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเวลา
ทดสอบระดับชาติ ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร 
  5) ด้�นระยะเวล�ในก�รทดลอง ระยะเวลาค่อนข้างน้อย ทดลองใช้แผนการจัด 
การเรยีนรู้ จำานวน 1 - 2 แผน ยงัไมค่่อยเหน็ผลครูยงัไมท่ะลปุรโุปรง่วา่คอือะไร ทำาใหเ้ชือ่มโยงไมค่อ่ยถกู 
  6) ด้�นคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู ้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
     6.1 จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัด 
การเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน
     6.2 หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้เป็นแนวทางครูจะนำาไปใช้้ได้ง่าย  
ช่วยลดภาระให้ครู 

 2.10	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำาแนวทาง 
การใชก้รอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้นในการพฒันาผูเ้รยีนหลงัสิน้สดุการทดลอง  
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า 
  1) ด้�นจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  
พทุธศกัร�ช 2551 ดา้นจดุแขง็ พบวา่ สถานศกึษาสามารถนำาหลกัสตูรไปใชไ้ดเ้ลยและงา่ยตอ่ครเูมือ่นำาไป 
ลงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดชัดเจนและครอบคลุมทำาให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผล 
ได้ครอบคลุม ด้านจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวช้ีวัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง 
เนื้อหามากต้องยึดสาระกับตัวชี้วัดที่ตนสอนเป็นหลักและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำานวนมากเกินไป 
   ด�้นคว�มตอ้งก�รปรบัเปล่ียน พบวา่ หลกัสตูรควรลดมาตรฐานและจำานวนตวัชีว้ดั 
เนือ้หาและเวลาเรยีนควรยดืหยุน่มากขึน้ ส่งเสริมความถนัดของผูเ้รียน เน้นการปฏบัิต ิการแก้ปัญหา  
การเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนถนัด สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันหรือประกอบอาชีพได้ หลักสูตรควรม ี
ความยืดหยุ่นในการนำาหลักสูตรไปใช้และเปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
ในแต่ละโรงเรยีนทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีนในแตล่ะพืน้ที ่ควรหลอมรายวชิาเปน็แนวบรูณาการ  
ระบุเพียงเนื้อหาและสาระสำาคัญและควรเอื้อให้มีกิจกรรมที่ลงมือทำามากขึ้น ควรลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต
  2) ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่ก�รปฏิบัติในห้องเรียน  
พบวา่ โรงเรยีนมกีารประชมุวางแผนรว่มกนัโดยรว่มกำาหนดสมรรถนะหลกัและการนำาสมรรถนะไปใช้  
จดักจิกรรม PLC เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหต้รงกัน บรูณาการสมรรถนะสูก่ารปฏบิตักิบันโยบายโรงเรยีน 
คดัเลอืกครผููส้อน แบง่ปนัความรูร้ะหวา่งเพือ่นครูจดัรปูแบบกจิกรรมใหม่ ๆ  ทีห่ลากหลาย ใหก้ำาลงัใจ 
และเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ทำาแผนการสอน มีประเมินการสอนร่วมกันและนิเทศกำากับติดตาม 
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   ด�้นครนูำ�กรอบสมรรถนะหลกัผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษ�ตอนตน้ (ป.1 - 3)  

ไปสูก่�รปฏบิตัใินหอ้งเรยีน พบวา่ ครสูามารถนำาไปใชไ้ดโ้ดยนำาสมรรถนะมาใชต้ามแนวทางทีเ่สนอแนะ 

คนละ 2 - 4 แนวทาง แต่บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ครูดำาเนินการ 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประเมินแผนของครูเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 

   ด�้นวธิกี�รแกป้ญัห�กรณคีรยูงัไม่ส�ม�รถนำ�ไปสูก่�รปฏบิตัไิด้ พบวา่ โรงเรยีนแกป้ญัหา 

โดยครูรวมกลุ่มทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประชุม

ปรึกษาทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลดภาระงานของครู

  3) ข้อแตกต่�งก�รทำ�ง�นของครูในก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสครูให้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนรปูแบบใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้ มกีารเรยีนรู้โดยร่วมมอืกนัในการเปล่ียนแปลงตนเอง ในดา้นการออกแบบ 

การเรียนการสอน ครูจัดทำาแผนการเรียนรู้ท่ีละเอียดและใช้เวลามากข้ึน ใช้เทคนิคในการสอนและ

กิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะ ใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  

มคีวามกระตอืรอืรน้และยดืหยุน่ในการแก้ปญัหา ผูเ้รยีนไดท้ำางานเปน็กลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรยีน

มากขึ้น ทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนด้านการวัดผลประเมินผล

เป็นการวัดผลบูรณาการตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น 

ลดการใช้ข้อสอบ ครูบางคนมีความเห็นว่าการวัดผลประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก 

  4) ก�รช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนก�รสอนและก�รนำ�แผน 

ก�รสอนไปใช้ในห้องเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำา

แผนการสอนและการนำาไปใช้ในห้องเรียน จัดประชุมสมำ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้กระบวนการ  

PLC ตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลร่วมกัน ใช้การ Open 

Class โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ  ส่งเสริมการแบ่งปันการจัด

กิจกรรมและสื่อ และการจัดทีมงานช่วยเหลือ แนะนำาครู

  5) ปญัห�อปุสรรคท่ีพบในก�รสนับสนนุก�รทำ�ง�นของครู ด้านการพัฒนาหลกัสูตร 

พบว่า ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้านการออกแบบ 

การเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้และ

ใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่าน 

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือแบบเรียน ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก  

ดา้นการวัดผลประเมินผล พบว่า ครไูมแ่นใ่จวา่การวดัผลประเมนิผลสมรรถนะทีด่คีวรดำาเนนิการอยา่งไร 

   วิธีก�รแก้ไขเม่ือมีปัญห�อุปสรรค พบว่า ครูศึกษาวิธีการออกแบบการเรียน 

การสอนและการประเมินผลโดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ตผู้บริหารสถานศึกษามาช่วยครูคิดวิเคราะห์ 

การทำางาน และมีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูโรงเรียนทำา การใช้ระบบโทรทัศน์ 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ในการพัฒนาครูและ 

ใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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   6) ชว่งเปลีย่นผ�่นหรอืรอยตอ่ก�รพฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ พบวา่ สมรรถนะ   

10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ควรให้โรงเรียนมีอิสระด้านการจัดหลักสูตร ควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมที่มากเกินไป ควรระบุ

รายละเอียดสมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้นไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียน 

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก  

ควรใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือ 

เพราะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะที่ตรงกัน 

    ด�้นก�รดำ�เนินก�รใช้สมรรถนะตอ่เน่ือง พบว่า จะนำาสมรรถนะไปใชต้อ่ควบคูก่บั 

ตวัชีวั้ดเดมิ เนน้กิจกรรมทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชวีติจริงให้มากข้ึน การทดลองนำาสมรรถนะมาใชต่้อเนือ่งโดยเร่ิมจาก 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการเชื่อมต่อในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากขึ้นไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค

   7) ก�รพัฒน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใชใ้นโรงเรยีน  

ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า สิ่งสำาคัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถ 

เป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู ้

เพิ่มความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม

สมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำาไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ การส่งเสริม 

และสนับสนนุจากผูบ้รหิาร ช่วยเหลอื ผูเ้ชีย่วชาญทีรู้่จริงและมาช่วยเหลอืใหค้ำาแนะนำาในการออกแบบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

   8) สิง่ทีโ่รงเรยีนตอ้งก�รคว�มชว่ยเหลอืในก�รพฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะและ

ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ 

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด 

การเรียนการสอนกลางทีม่คีวามยดืหยุน่ ครอบคลุมทกุกลุ่มสาระ มแีหล่งการเรียนรู้ Online ทีเ่ผยแพร่ 

เทคนิคการสอนหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้

ตลอดเวลา มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ เพิม่แหลง่คน้ควา้หาความรูโ้ดยมแีหลง่การเรยีนรู ้Online ทีค่รสูามารถเขา้ถึงไดต้ลอด

เวลาและสือ่สารกบัภาคีและผูเ้กีย่วขอ้ง มีคูม่อืการวดัผลประเมนิผลและเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรยีน

ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET
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  9)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบ�ทของหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 

ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้

       หนว่ยง�นทีพั่ฒน�หลกัสตูร  เปน็หนว่ยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย

ที่ซำ้าซ้อนกัน จัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำาเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล จัดทำาคู่มือสมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเร่ืองสมรรถนะ 

กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ 

ในการสนับสนุนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนา

เทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ การวางระบบการนำาสมรรถนะไปใช้ เช่น  

การทดสอบระดบัชาติ การรบัเดก็ศกึษาตอ่ ปรบัเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลระดบัประถมศกึษาเปน็

ผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง

       กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร กำาหนดเปา้หมายคณุภาพผูเ้รยีนใหช้ดัเจนและสอดคล้องกนั 

ทุกหนว่ยงาน การสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักรอบสมรรถนะใหก้บัคร ูแกไ้ขระเบยีบงบประมาณ 

ท่ียุง่ยากใหม้คีวามยดืหยุน่ สรา้งขอ้ทดสอบทีต่อบสนองตอ่บรบิทพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายและวดัผล

ประเมินผลนักเรียนตามพัฒนาการ

       หนว่ยง�นต้นสงักดัของสถ�นศึกษ�  การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและตอ่เนือ่ง  

ลดนโยบายที่ซำ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเองและ

ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน  

มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ รวมทั้งควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ  

ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ

กับผู้เกี่ยวข้อง

  10) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ 

ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปล่ียนหลักสูตร

และมีความชัดเจนแนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study  

การพฒันาครคูวรมีผูรู้จ้รงิมาให้วิธปีฏบิตัทิีถ่กูตอ้งเพราะการสง่ตอ่ผา่นศกึษานเิทศก์ อาจทำาใหค้ลาดเคล่ือน  

เมือ่ตอ้งไปตรวจ นเิทศ ตดิตาม ทำาใหป้ฏบิตัผิดิทาง จัดทำาเวบ็ไซตก์ลาง เพือ่การสบืคน้ขอ้มลูหรอืแลกเปลีย่น 

ข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 

ตน้สงักดัต่าง ๆ  เพือ่การทำางานให้เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งทัว่ถงึ จดัทำาคูม่อื 

การใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะให้กบัคร ูระบแุหล่งเรยีนรูแ้ละหนงัสือประกอบทีจ่ะทำาใหค้รคูน้หาความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ควรประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
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อภิปรายผล

1.	 	 ผลการศึกษากรอบสมรรถนะและการนำาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	

 1.1 กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องจากมีความสอดคล้องของกรอบสมรรถนะหลักกับสมรรถนะ 

ของเด็กไทย โดยผลการวจิยัตามกรอบโมเดลโครงสรา้งสมรรถนะหลกั 10 สมรรถนะ ทีน่ำามาตรวจสอบ 

ความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานได้ในทุกกลุ่มสมรรถนะ

 1.2 ก�รนำ�แนวท�งก�รใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้นไปใช้ 

ในก�รพัฒน�ผู้เรียน ครูสามารถนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ทุกสมรรถนะ 

และทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทาง โดยสมรรถนะ

ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน สมรรถนะด้านการ 

สบืสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร์ สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พบในแผน 

การจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 1 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในโครงการวิจัยทดลอง 

เร่ือง การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ที่ทำาการวิจัยทดลอง

ใชก้รอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดับประถมศกึษาตอนตน้ คูข่นานกบังานวจิยันี ้โดยทำาการวจิยักับโรงเรยีน

ท่ีมีความสนใจนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง 

จำานวน 18 โรงเรียน ทั้งในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ครอบคลุมใน 4 ภมูภิาค ไดแ้ก ่ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ ภาคใต ้ 

จากผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนยังคงมีความกังวลในเนื้อหาสาระวิชาและตัวชี้วัดของกลุ่ม

สาระวิชา ใน 4 วิชาหลัก ส่วนสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สมรรถนะด้านทักษะ

อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม สมรรถนะด้านการรู้เท่าทัน 

สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สมรรถนะด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา และ

สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่แข็งเข้ม/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้

แนวทางที่ 3 มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ยึดติดกับกลุ่มสาระวิชา ผู้สอนจะสามารถ 

บูรณาการการสอนได้ดีกว่า
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 1.3 ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ต�มแนวท�งต่�ง ๆ มีความครอบคลุมและเอื้อต่อจุดเน้น 

นโยบายของโรงเรียน ทั้งในเขตชุมชนเมือง และเขตพื้นที่พิเศษ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กรอบ

สมรรถนะหลักมีความยืดหยุ่นในการนำามาปรับใช้ในสถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับสภาพ 

ความตอ้งการของโรงเรยีน ชมุชน ทอ้งถิน่ และเอือ้ต่อการสง่เสริมคณุภาพผูเ้รียนตามนโยบายและจดุเนน้ของ

โรงเรยีนทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทดลองใช้กรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบั

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรยีนเครือขา่ยร่วมทดลอง (สมบัต ิคชสิทธ์ิ และคณะ, 2561) ทีพ่บว่าโรงเรียน

เครอืขา่ยรว่มทดลองสามารถนำากรอบสมรรถนะหลักท้ัง 10 สมรรถนะ มาปรบัใช้ในการออกแบบกจิกรรม 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และบริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน  

แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนในการนำาไปใช้พัฒนาผู้เรียนใน 

สถานศกึษาโดยสอดรบักบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียน

ร่วมทดลองจะมีความแตกต่างกันตามสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนความแตกต่างด้านสภาพพื้นที ่

ที่ตั้งจากทุกภาคของประเทศ รวมถึงความแตกต่างกันในด้านความพร้อมของปัจจัยทางการศึกษา 

ค่อนข้างมากและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายขอบที่นักเรียนพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  

มีครูไมค่รบชัน้ แต่ผลการทดลองใชห้ลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การออกแบบการจดัการเรยีนการสอน 

ในชั้นเรียนกลับมีแนวโน้มที่ดีของการจัดการเรียนการสอนที่ครูใช้หลักการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ที่ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน 

ราบร่ืนกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีครูสอนเฉพาะรายวิชา การทดลองนำาสมรรถนะ 

10 สมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

ได้ในโรงเรียนทดลอง จึงเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความยืดหยุ่นในการนำาสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติจริง 

ในโรงเรียน โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านความเหลื่อมลำ้าของโรงเรียนที่เป็นปัญหาสำาคัญของประเทศ

 1.4 กระบวนก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน มีขั้นตอนหลัก คือ 

1) ทบทวนและสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบ 

การเรยีนการสอน จดักจิกรรมการเรยีนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและใหค้วามช่วยเหลอื 

ในแต่ละขั้น ผู้บริหารมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมโดยการแนะนำา หนุนเสริม ให้กำาลังใจ เพื่อให้เกิด 

การขบัเคลือ่น รวมทัง้การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในกลุม่ครูชว่ยใหค้รมูคีวามมัน่ใจในการออกแบบการเรยีน

การสอนมากข้ึน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทดลองใชก้รอบสมรรถนะผู้เรียนระดบัประถมศกึษาตอนตน้  

สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรยีนเครอืขา่ยรว่มทดลอง (สมบตั ิคชสทิธิ ์และคณะ, 2561)  

ทีพ่บวา่มขีัน้ตอนหลกัในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่1) ทบทวน

และสรา้งความเขา้ใจ 2) เลอืกแนวทางการออกแบบการเรยีนการสอน 3) ออกแบบการเรยีนการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกัน  
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ผลการวิจัยน้ีแสดงถึงบทบาทที่สำาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการแนะนำา หนุนเสริม เพ่ือการ 

ขบัเคลือ่นทีม่ปีระสทิธิภาพแกค่ณะครผููส้อน สอดคล้องกบัสำานักบริหารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย 

(2558) ทีก่ลา่วว่า บทบาทหน้าทีข่องผูเ้ก่ียวขอ้งในการจัดทกัษะการเรยีนรูท้ีเ่นน้สมรรถนะของสถาน

ศกึษา ควรมกีารศกึษาสภาพปจัจบุนั ความตอ้งการ การประชมุชีแ้จงทำาความเขา้ใจ กำาหนดนโยบาย 

ในการจดัการเรียนการสอน จัดทำาหลกัสตูร แผนการจดัการเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล การประสานงาน 

สร้างเครือข่าย การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง

สิ่งจำาเป็นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำากับ ติดตาม เพื่อนำามาวางแผน

ปรับปรุงพัฒนา ดังนั้น กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมี 

การเตรียมการด้านความพร้อมเหล่านี้ให้กับสถานศึกษาอย่างทั่วถึง

 1.5 ปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จ 

  ความคิดเห็นจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความสำาเร็จขึ้นอยู่กับการกำาหนดนโยบาย 

ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรกับการวัดและประเมินผลทั้งระดับ 

สถานศกึษาและระดับชาติ รวมถึงแนวทางการรบันักเรยีนเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอุดมศกึษา เพือ่ใหเ้หน็ภาพ 

ความเชื่อมต่อตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงปลายทางในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจกับ

ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับตัวชี้วัดให้เน้นสมรรถนะ มีแนวทาง

การวดัและประเมนิผลสมรรถนะทีช่ดัเจน ปรบัโครงสรา้งเวลาเรียนใหเ้หมาะกับวยัและความตอ้งการ

จำาเป็นของแต่ละระดับชั้น ครูมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและสมรรถนะ

ที่ต้องการ สนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ โดยเฉพาะ 

ช่วงเร่ิมต้นที่ครูยังขาดความมั่นใจ โดยอาจใช้ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ที่พบว่า ปัจจัยสู่ 

ความสำาเร็จในการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ไปใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ การสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีภาพที่ชัดเจน เห็นความ

เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการวัดและประเมินผล มีแนวทางในการปฏิบัติและ

ตัวอย่างการนำากรอบสมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน ที่เป็นรูปธรรมให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเพิ่มเติม 

  ผลการวิจัยที่แสดงถึงการดำาเนินงานท่ีเป็นปัจจัยความสำาเร็จในการนำาหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัตินี้ สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้เสนอว่า  

หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำาแผนการจัดการเรียน 

การสอน วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หารูปแบบการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้  

ดำาเนนิการจดัฝึกอบรมใหก้บัครผููส้อนโดยผูเ้ชีย่วชาญ ครตูอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งหลกัสตูร  

มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการออกแบบและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชา
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ฐานสมรรถนะ มีการวิเคราะห์งานออกมาเป็นงานหลักงานย่อย เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้

ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีการสร้างใบความรู้  

ใบงาน ไว้ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น มีวิธีการจูงใจให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจในเรื่องที่จะเรียน มีการดำาเนินงานด้านการกำากับ ติดตาม และประเมินผล ทำาหน้าที่ 

อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  การดำาเนินการตามกิจกรรมที่เสนอแนะเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญที่นำา

ไปสู่ความสำาเร็จ

2.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำาแนวทาง 

การใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาผู้เรียน 

หลังสิ้นสุดการทดลอง

 2.1 ด�้นจดุแขง็ จดุออ่น ของหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช 2551  

พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง

เวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง เน้ือหามาก  

ไม่เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำานวนมากเกินไป  

ด�้นคว�มตอ้งก�รปรบัเปลีย่น พบวา่ หลกัสตูรควรลดมาตรฐานและจำานวนตัวช้ีวดั เนือ้หาและเวลา

เรียนควรยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งที่

นกัเรยีนถนดั สามารถนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัหรือประกอบอาชพีได ้และหลกัสตูรควรสอดคลอ้งกบั

บริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ มีความยืดหยุ่นในการนำาหลักสูตรไปใช้ เปิดกว้างให้โรงเรียนพัฒนา 

ผูเ้รยีนตามจดุเนน้และบรบิทแตล่ะพ้ืนที ่ควรหลอมรายวิชาเป็นแนวบรูณาการและเพิม่ดา้นทกัษะชวิีต   

สอดคล้องกบัมาเรยีม นิลพันธ์ุ และคณะ (2556) ทีพ่บว่าองคป์ระกอบของเอกสารหลกัสตูรไม่ครอบคลมุ

และไม่ชัดเจน บางองค์ประกอบมีรายละเอียดมากเกินไป วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ไม่ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และได้เสนอว่า สพฐ.ควรจัดอบรมให้

ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่ายและทุกคน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ติดตามผลการนำาหลักสูตร

ไปใช้เป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากระบวนการนำาหลักสูตรไปใช้ให้กับสถานศึกษา การจัดทำา

หน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ 

  ข้อคน้พบจากผลการวจัิยของผูใ้ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานดงักลา่ว จงึเปน็ 

ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่อาจต้องมีการตรวจสอบทบทวนการกำาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้  

8 กลุ่ม การกำาหนดโครงสร้างเวลาเรียนในทุกระดับการศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ที่ม ี

การกำาหนดด้านความรู้มากกว่าการนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำาคัญที่นำาไป

สู่ความสามารถของพลเมืองไทยที่ต้องการในศตวรรษที่ 21
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        2.2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่ก�รปฏิบัติในสถ�นศึกษ� พบว่า  

โรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรม PLC แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูเพื่อ

สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน กำาหนดการบูรณาการการนำาสมรรถนะไปใช้สู่การปฏิบัติกับนโยบาย

โรงเรียน คัดเลือกครูผู้สอน จัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ประเมินการสอนร่วมกันและ

นิเทศกำากับติดตาม จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่เสนอว่า ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย และสำานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2558) ที่กล่าวว่า  

การนำาหลกัสูตรฐานสมรรถนะไปใชค้วรมกีารจัดประชมุวางแผนกบัผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทกุฝา่ย สนบัสนนุ

ด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา และนิเทศ กำากับ ติดตามผลการดำาเนินงาน 

  ผลการวิจัยในประเด็นน้ี จึงเป็นแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การดำาเนินการว่า การนำาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะไปสูก่ารปฏบิตัใินสถานศึกษา จงึควรมกีารเตรยีมการดา้นการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.3 ด้�นก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น 

ไปสูก่�รปฏบิตัใินหอ้งเรยีนของคร ูพบวา่ ครสูามารถนำาไปใชไ้ดแ้ตบ่างโรงเรยีนยงัขาดการปรกึษาและ 

ร่วมมือกันอย่างต่อเน่ือง  ส่วนวิธีก�รแก้ปัญห�กรณีครูยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได ้ พบว่า 

โรงเรียนแก้ปัญหาโดยครูรวมกลุ่มทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน ประชุมปรึกษาทั้งแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลด

ภาระงาน ของครู สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวว่า สถานศึกษาควร 

กำาหนดเป็นนโยบายที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  

ฝกึอบรมให้กบัครผูู้สอนโดยผู้เชีย่วชาญทางด้านการทำาแผนการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร รายวชิา

ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีแนวโน้มในการสอนที่ดี 

  ดังนั้น การนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรม ี

การเตรียมการที่ดีในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

       2.4 ขอ้แตกต�่งก�รทำ�ง�นของครใูนก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบวา่ หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ครูจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ที่ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น  

ใช้เทคนิคการสอนและกิจกรรมหลากหลาย ใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  

มคีวามกระตอืรอืรน้และยดืหยุน่ในการแก้ปญัหา ผูเ้รยีนไดท้ำางานเปน็กลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรยีน 

มากข้ึน ทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
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มีการประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้น ครูบางคนมีความเห็นว่าการวัดและประเมินผลยังไม่ชัดเจน

ในการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กำาหนด สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวว่า  

การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเป็นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของ 

ผูเ้รยีนกบัประสบการณใ์หม่ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิากสถานการณต์า่ง ๆ  พฒันาทกัษะ 

การคิดและแก้ปัญหา การวัดผลประเมินผลเป็นการเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน ใช้การวัดผลแบบ 

อิงเกณฑ์ (criterion referenced) ในการประเมินความสำาเร็จของผู้เรียนแต่ละคน ผลการวิจัย 

ในประเด็นน้ี สรุปได้ว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติภาระงานท่ีผู้เรียนสามารถนำาไป

ใชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ  ในชวีติประจำาวนัไดเ้ปน็อยา่งด ีเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ และสนใจเรยีนมากข้ึน

       2.5 ก�รช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนก�รสอนและก�รนำ� 

แผนก�รจดัก�รเรยีนรูไ้ปใช้ในหอ้งเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาชว่ยเหลอื นเิทศ และสนบัสนนุให้

ครจูดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการนำาไปใชใ้นห้องเรียน จัดประชมุสมำา่เสมอเพือ่สร้างความเขา้ใจ  

ใชก้ระบวนการสร้างชมุชนการเรยีนรู้เชงิวชิาชพี PLC ตัง้แตก่ารเขยีนแผน สงัเกตการสอน และสะทอ้นผล

รว่มกนั การเปดิชัน้เรยีน (Open Class) โดยเข้าไปสงัเกตการสอนในช้ันเรยีนเพือ่นิเทศตดิตามเป็นระยะ ๆ   

สง่เสรมิการแบง่ปนัการจดักจิกรรมและสือ่ และการจดัทีมงานชว่ยเหลอื แนะนำาคร ูผลการวจิยัน้ีสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ ธำารง บัวศรี (2535) อ้างอิงจาก สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวว่า หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะมโีครงสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเกณฑค์วามสามารถดา้นตา่ง ๆ  ของผู้เรียนในแตล่ะระดบัชัน้  

ดงัน้ัน การนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะไปสูก่ารปฏิบัตใินชัน้เรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งมี 

การช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม

ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพปัญหาความต้องการของ 

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

 2.6 ปัญห�อุปสรรคที่พบในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของครู ด้านการพัฒนา

หลักสูตร พบว่า ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  

ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการจัด 

การเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มี 

ความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่านใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ

แบบเรียน ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผล

ประเมินผลสมรรถนะที่ดีควรดำาเนินการอย่างไร วิธีก�รแก้ไขเมื่อมีปัญห�อุปสรรค พบว่า ครูศึกษา

วิธีการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยสืบค้นจาก Internet ผู้บริหารสถานศึกษา

มาช่วยครูคิดวิเคราะห์การทำางาน และมีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูทำา การใช้ DLTV 

ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556)  

ซึ่งพบว่า ครูขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่อิงมาตรฐาน การจัด 

การเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล ไม่สามารถวิเคราะห์

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวดัเพ่ือการประเมนิได ้ครขูาดความเข้าใจเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจรงิ

ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ด้วยเหตุนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะครูและข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของสถานศึกษา 

แต่ละแห่ง จึงเป็นข้อมูลสำาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม 

ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการให้บรรลุผลอย่างเหมาะสม

ตามบริบทและสภาพปัญหาที่มีอยู่

  2.7 ช่วงเปลี่ยนผ่�นหรือรอยต่อก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ   

10 สมรรถนะ เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย ควรให้

โรงเรยีนมอีสิระดา้นการจดัหลกัสตูร ควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้เดมิทีม่ากเกนิไป ควรระบุรายละเอียด

สมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้นไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก อยากใช้สมรรถนะต่อ 

ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือเพราะทำาให้เกิด 

ความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะที่ตรงกัน 

  ด้�นก�รดำ�เนินก�รใช้สมรรถนะต่อเนื่อง พบว่า จะนำาสมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับ 

ตวัชีว้ดัหลกัสตูร เนน้กิจกรรมทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิใหม้ากขึน้ จะทดลองนำาสมรรถนะมาใชต่้อเนือ่ง

โดยเริม่จากระดบัชัน้อนบุาลปทีี ่3 และชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ เพือ่เปน็การสง่ตอ่ในชว่งเปลีย่นผา่น  

ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากขึ้นและลดการใช้ข้อทดสอบปลายภาคในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 - 2

 2.8 ก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใช้ในโรงเรียน  

ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า สิ่งสำาคัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็น 

ที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้ 

เพิ่มความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ 

ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมที่นำาไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ  

การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำาแนะนำา 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

  จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ที่กล่าวถึงลักษณะ

สำาคัญของหลกัสตูรฐานสมรรถนะว่า มีการกำาหนดผลการเรยีนรูอ้ยา่งชัดเจนวา่ผูเ้รยีนสามารถทำาอะไรได้ 
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เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes / Performance Outcomes) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็น 

กรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำาหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

ทำาให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) 

เพือ่ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในหลกัสตูรแบบฐานสมรรถนะ จงึมกีรอบ

มาตรฐานสมรรถนะ เปน็ตวักำาหนดความรู ้และทกัษะทีค่าดหวังว่าผูเ้รยีนจะสามารถปฏิบัตภิาระงาน  

หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติ

ที่กำาหนด 

  นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้กล่าวว่า หน่วยงานหลัก

ของกระทรวงศึกษาธิการที่ทำาหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ควรจัดตั้งองค์กรสนับสนุนใน 

การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะและการจัดทำาแผนการจัด 

การเรยีนรูห้ลกัสตูรรายวชิาฐานสมรรถนะเพือ่วจิยัและพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและหารปูแบบ

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ

  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน

จึงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ 

สามารถเป็นทีมสนับสนุนในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อการ Coaching การจัดกิจกรรม PLC ให้ครูและ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำาหน้าที่ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี

 2.9 สิ่งที่โรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ

ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ 

การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด 

การเรยีนรูก้ลางทีม่คีวามยดืหยุน่ ครอบคลุมทกุกลุม่สาระ มแีหลง่การเรยีนรู ้Online ทีเ่ผยแพรเ่ทคนคิ

การสอนหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวันโดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

เพิม่แหลง่คน้ควา้หาความรูโ้ดยมแีหลง่การเรยีนรู ้Online ทีค่รสูามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลาและสือ่สาร

กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ชัดเจนและ

เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET

  จากผลการวิจัยที่นำาเสนอความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ โดยเฉพาะมีแหล่งการเรียนรู้ Online มีศูนย์รวมข้อมูล

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ที่ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับ

ภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  

ที่เสนอว่า สถานศึกษามีการเตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถานที่รองรับการใช้เทคโนโลยี  

ระบบ Internet ที่สามารถบริการผู้ใช้ได้ทั่วถึง และสามารถสืบค้นแบบ Online และ Offline 
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 2.10 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบ�ทของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้

  หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย 

ที่ซำ้าซ้อนกัน จัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำาเกณฑ์การวัด 

และประเมินผล จัดทำาคูมื่อสมรรถนะ ประสานงานหนว่ยงานตา่ง ๆ  อบรมใหค้วามรูใ้นเรือ่งสมรรถนะ 

กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ 

ในการสนับสนนุการสอน การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้ขา้มามีบทบาทในการส่งเสรมิสมรรถนะ การวางแผน

เชิงระบบในการนำาสมรรถนะไปใช้ เช่น การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กเพื่อการศึกษาต่อ การปรับ

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็นผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง

  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

ทุกหนว่ยงาน การสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักรอบสมรรถนะใหก้บัคร ูแกไ้ขระเบยีบงบประมาณ 

ที่ยุ่งยากให้มีความยืดหยุ่น สร้างข้อทดสอบที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นท่ีที่มีความหลากหลายและ 

พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพัฒนาการ

  หนว่ยง�นต้นสงักดัของสถ�นศกึษ� การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและตอ่เนือ่ง ลดนโยบาย 

ที่ซำ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเองและส่งเสริม 

ความเปน็เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งอสิระ ยดืหยุน่การใชง้บประมาณของโรงเรียน มคีวามชัดเจน

เก่ียวกับความรูด้้านสมรรถนะ รวมท้ังควรรวบรวมตน้แบบของ โรงเรียนสาธติและโรงเรียนตน้แบบตา่ง ๆ   

ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ

กับผู้เกี่ยวข้อง

  จากผลการวิจัยท่ีเสนอบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปทดลองใช้ มีความสอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา (2560) ท่ีเสนอว่า ควรจัดต้ังองค์กรสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรรายวชิาฐานสมรรถนะ

เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร

รายวิชาฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ 

  อยา่งไรกต็าม ปจัจยัความสำาเรจ็สำาคญัควรเกดิจากการทำางานทีเ่นน้การบรูณาการของ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมวางแผนการยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ การกำาหนดสมรรถนะ 

ทีจ่ำาเปน็ใหกั้บผูเ้รยีนแต่ละระดับการศกึษาทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยงกนั โดยมเีปา้หมายการพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนไทยและพลเมืองไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

 2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ 

ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปล่ียนหลักสูตร

และมีความชัดเจนแนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

เชิงวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครูควรให้ผู้รู้จริงแนะนำาวิธีปฏิบัติ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน219

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ที่ถูกต้อง จัดทำาเว็บไซต์กลางเพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงาน

หลกัสตูร กระทรวงศึกษาธกิาร และหนว่ยงานตน้สงักดัตา่ง ๆ  ควรทำางานใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั 

มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้

และหนงัสอืประกอบทีจ่ะทำาใหค้รูคน้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง มสีือ่และแหลง่เรียนรูป้ระกอบการเรียน

การสอน และประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ

  จากผลการวิจัยด้านนี้มีความสอดคล้องกับ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  

ท่ีกล่าวถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนการสอนว่า ควรให้ความ

สำาคัญของความเชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะ และความสามารถที่เป็นแกนกลาง การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละระดับ 

องคป์ระกอบของขอบเขตและความลกึของความรู ้ทกัษะ การประยกุตใ์ชท้กัษะ ความรูแ้ละคณุลกัษณะ

ของบุคคล เป็นเกณฑ์ การกำาหนดระดับและการเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้หรือผลักดันให้มี 

การบูรณาการกันอย่างจริงจัง 

  ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำาไปสู่การปฏิบัติ จึงมีความจำาเป็น 

ที่องค์กร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ของประเทศทุกระดับการศึกษา จะต้องให้ความสำาคัญในการกำาหนดเป้าหมายฐานสมรรถนะ 

ทีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนในแต่ละชว่งวยัจนจบการศึกษาและนำาไปสูก่ารประกอบอาชพีทีด่ใีนอนาคต

ตอนท่ี	3	 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียน	 สำาหรับหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

  3.1 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�หลักสูตร

   3.1.1 กำ�หนดใหม้เีป�้หม�ยรว่มทีช่ดัเจน ซึง่เปน็เปา้หมายทีท่กุคนสามารถรบัรู้ 

และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (desirable outcomes) ที่ชัดเจน 

เข้าใจได้ไมย่าก และไม่มากจนเกนิไป ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศึกษาสามารถเหน็ภาพใหญ ่ 

(big picture) ร่วมกันและมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนท่ีเสนอ 

ในการวจิยัคร้ังนีเ้ปน็ฐานในการกำาหนดจดุมุง่หมายดา้นผูเ้รยีน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะยอ่ย ทัง้ในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเขม้ขน้ของสมรรถนะทีม่คีวามเหมาะสม 

กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซ่ึงสามารถศึกษาวิจัยและทำาประชาพิจารณ์เพิ่มเติมได้ โดยการกำาหนด 

เปา้หมายรว่มนี ้ทัง้การกำาหนดเปา้หมายรว่มระดบัชาต ิระดบัทอ้งถิน่ / เขตพืน้ที ่และระดบัสถานศกึษา  

โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

   3.1.2  พฒัน�หลักสตูรฐ�นสมรรถนะในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกระบวนก�รวจิยั  

โดยควรมุ่งเป้าหมายให้ได้หลักสูตรที่กำาหนดจุดมุ่งหมายเชิงสมรรถนะ เสนอแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำานโยบาย 

(Research - led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจน 

ที่นำาไปสู่การปรับปรุงนโยบาย
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    นอกจากนี ้ควรใหม้กีารศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กบัหลกัสตูรฐานสมรรถนะ เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่ในการปรบัเปลีย่น

องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ยากลำาบาก 

  3.1.3 ปลดลอ็ก“โครงสร�้งเวล�เรยีน” ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น  

พุทธศักราช 2551 ให้มีความยืดหยุ่นที่สถานศึกษามีอิสระในการจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา

พื้นฐานหลักที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัย ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของ 

สถานศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร

จัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ  

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษายังไม่ได้รับรู้และเกิด 

ความเข้าใจในวงกว้าง รวมท้ังคำาสั่งฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำาหนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ 

ของรายวิชาประวัติศาสตร์จำานวน 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐานจำานวน 840 ชั่วโมงต่อปี  

โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งต้องจัดภายใต้เวลาเรียนที่กำาหนดนี้

  3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวช้ีวัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุง พทุธศักราช 2560 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหาร 

สถานศกึษาและครผููส้อนไดใ้หข้อ้มลูวา่ตวัชีว้ดัของบางกลุม่สาระการเรียน     รู้มจีำานวนมากและซำา้ซอ้นกนั  

เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำาหนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย  

ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ

ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ที่ไม่เกิดเป็นสมรรถนะ

  3.1.5 จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเนน้ร�ยวชิ�หลกัใหม้คีว�มเข้มขน้ ระดบัชัน้ประถมศกึษ� 

ตอนต้น (ป.1 - 3) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายวิชา

ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 

และจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นรายวิชารอง ได้แก่ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา

และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการที่นำาสมรรถนะทั้ง  

10 สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งรายวิชาหลัก รายวิชารอง  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ทั้งน้ี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ม.1 - 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรค่อย ๆ  เพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชาเพิ่มเติมที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ 

ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะทั้ง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน
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  3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะเป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน 

โดยเน้นการเช่ือมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ 

การอดุมศกึษาในลกัษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงตอ่เนือ่งกนั เพือ่สรา้งคณุภาพของเดก็ไทยใหเ้ขม้แขง็  

ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเนื่องตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย 

ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

  3.1.7 ระดมคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย

มุมมอง หลากมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมทั้งระดมข้อมูล 

แนวปฏิบัติที่น่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)

 3.2 ข้อเสนอแนะต่อก�รบริห�รจัดก�รหลักสูตรและก�รนำ�หลักสูตรไปใช้

  3.2.1 ด�้นก�รสือ่ส�รและประช�สมัพนัธห์ลกัสตูร เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอคน้พบ 

ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารและครูจำานวนมากไม่ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวและการปรับปรุง

หลักสูตร ดังนั้น ต้องหายุทธวิธีในก�รประช�สัมพันธ์ ส่ือส�รเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง 

ตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ในระดับ 

ชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตร 

สถานศกึษาสามารถใช้และพัฒนาหลกัสตูรไดต้ามเจตนารมณ ์เกดิผลจากภาคนโยบายสูภ่าคปฏบัิตไิด ้

อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสื่อสารต้องมรีูปแบบที่ทันสมัย เข้�ถึงง่�ย หล�กหล�ยช่องท�งที่เหมาะสม

กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลายช่วงวัยและมีความแตกต่างด้านประสบการณ์

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจวิธีทำางานได้ด้วยตนเอง ท้ังในลักษณะของการจัดทำาเอกสาร  

คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีที่ปรึกษา การสร้างสารสนเทศออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  

แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ Call - center รวมถึงการเปิดพื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานข่าว

ออนไลน ์การตัง้กระทู ้เพือ่ชว่ยใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการใชห้ลักสตูร อาท ิคร ูบคุลากรทางการศกึษา สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาทำาความเข้าใจหลักสูตรได้อย่างละเอียด และสามารถให้

ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษาได้ต่อไป

   3.2.2 ด้�นก�รใช้หลักสูตร ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและ

ประเมินผล การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำาหนดจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ 

เชงิสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรอืกจิวตัรประจำาวนั 

ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะน้ีเป็นการระบุส่ิงท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ

แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางาน
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หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาต้องใช้ “บริบทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐ�น โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถ 

ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ซึ่งมักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อคว�มแตกต่�ง 

หล�กหล�ยของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและ 

ประเมนิผลที่เน้นก�รประเมนิเพ่ือพัฒน�โดยเนน้ก�รประเมินต�มสภ�พจรงิท่ีใชส้มรรถนะเปน็ฐ�น  

ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน

  3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูป

หลักสูตร เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าที่วางแผนกำ�หนดทิศท�ง  

ก�รพัฒน�คุณภ�พเด็กไทยอย่�งเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยง�น และองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบาย 

และระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่นำาหลักสูตรไปใช้ 

มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมาย 

ในทิศทางเดยีวกนั มีการว�งแผนก�รเชือ่มตอ่หลกัสตูรแตล่ะระดบัอยา่งกลมกลนืและมปีระสทิธภิาพ

แต่ละระดับการศึกษา เห็นคว�มสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบก�รพัฒน�หลักสูตร ตั้งแต่ 

ก�รยกร่�ง ก�รใช้ และก�รประเมินผล ตลอดจนเป็นสื่อกล�งในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ 

ใหส้ถานศกึษาทุกสังกัดเข้าใจตรงกนัทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวดัและประเมินผล รวมทัง้เปน็

หน่วยงานทีร่ะดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด 

แนวท�ง และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 

   หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน การวัด

และประเมินผลที่สามารถให้คำาปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน 

การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้ รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรที่

ดูแล ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและระดับ 

ท้องถิ่นให้เพียงพอด้วย

  3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู ความสำาเร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ที ่

การผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ หากแต่อยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้บรรลุตาม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำาคัญก็คือครูที่ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองหลักสูตรฐาน

สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้เขา้ใจชดัเจน และมกีารนเิทศตดิตามอยา่งจรงิจังสมำา่เสมอ  

ซึ่งปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนให้ครูทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 

   1) ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ครูทุกคน ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าตนต้อง

ดำาเนินการอย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะ 

เพิ่มเติมแก่ครูด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับครู
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นท่ีต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็ก

ปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว 

ให้มีความเชื่อมโยงกัน

   2) ก�รจัดเตรียมเครื่องมือและส่ือก�รเรียนก�รสอน ที่ช่วยให้ครูสามารถจัด 

การเรียนการสอนได้ด้วยการนำาแนวทางการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเน้นให้ครู

พฒันาเนือ้หาบทเรยีน โดยกจิกรรมทีจ่ะใหน้กัเรียนปฏิบตัคิวรมคู่ีมอืหรอืข้อความแนะนำาวธิดีำาเนนิการ 

หรือทิศทางของกิจกรรมนั้น ๆ สำาหรับครู อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธี หรือแนวการสอน 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมทั้ง

ตัวอย่างเครื่องมือวัดสมรรถนะ

   3) ก�รจัดเตรียมข้อมูลผลก�รประเมิน ที่บอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

อยา่งไร เปน็ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบทีอ่า้งองิกับตวัชีว้ดั โดยเน้นทีป่ระสทิธภิาพการสอนของคร ูในลกัษณะ 

ของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครูเกิดการเรียนรู้ร่วมไปกับ 

ผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมาพัฒนาการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วยตนเองได้ (ออกแบบ

เครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจจัดตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

ภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียนต่อผู้บริหารและต้นสังกัด 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำานวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำาข้อมูลต่าง ๆ นี้ 

ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต

   4) ก�รพัฒน�ครูแกนนำ� ครูผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�นหลักสูตรและก�รเรียน 

ก�รสอนที่สามารถเสนอแบบอย่าง วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ได้ผล ซึ่ง

เป็นวิธีการสอนที่ผ่านการทดลอง และมีผลการวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าวแล้ว เพ่ือ

ให้ครูได้ศึกษาและเปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตน แล้วนำาไปสู่การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทาง 

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู 

   5) ก�รสนบัสนนุและสร�้งแรงผลักดนัจ�กเพือ่นครรูว่มวิช�ชพี โดยการสรา้งชมุชน 

แหง่ก�รเรยีนรูเ้ชงิวชิ�ชพีทีม่กีารแลกเปลีย่นวธิสีอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูมืออาชพีเพือ่

การพัฒนาการสอน 

   6) ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�นและสร้าง 

แรงผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

     7) ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ� 

และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีชุมชนคาดหวัง โดยท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่

สังคมและชุมชนได้ 
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     8) ก�รวจัิย ก�รติดต�ม และก�รประเมนิผลในก�รนำ�หลกัสตูรไปสูก่�รปฏิบตัิ 

ในห้องเรียนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจในการจัดการ

ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่

      ท้ังน้ี ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีหลายลักษณะ อาทิ  

1) ไม่ยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง 

แต่ไม่กล้าปรับเปลี่ยน ซึ่งก�รพัฒน�บุคล�กรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่�งกันในกลุ่ม 

เป้�หม�ยเหล่�นี้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ  

ที่ 21 ที่มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560

 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
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ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค

 4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่

 5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน225

กรมก�รฝึกหัดครู.	(2522).	ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย.	กรุงเทพมห�นคร.

กรมวิช�ก�ร.	 (2544).	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 พิมพ์ครั้งที่	 2.	 กรุงเทพมห�นคร	 :	 

โรงพิมพ์องค์ก�รรับส่งสินค้�และพัสดุภัณฑ์.

กรมส�มัญศึกษ�.	 (2537).	การสร้างรายวิชาการคิดเป็น.	 กรุงเทพมห�นคร:	 กรมส�มัญศึกษ�	 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 (2551).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพมห�นคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด.

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	(2560).	การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.	ประก�ศ	

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	ลงวันที่	11	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2560.	

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 (2561). มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 .	กรุงเทพฯ.

ก�ญจน�	คุณ�รักษ์.	(2543).	พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร.	นครปฐม:	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร.

กติตพิงษ	์เลศิเลยีงชยั.	(2547).	ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสิทธภิาพการทาํงานของพนักงานบรษิทั นวโลหะ 

จํากัด.	หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต.	มห�วิทย�ลัยบูรพ�.

เกรยีงศกัดิ	์เจรญิวงศศ์กัดิ.์	(2546).	การคดิเชงิวิเคราะห์.	กรุงเทพมห�นคร:	บริษัทซัคเซสมีเดยี	จำ�กดั.

________.	(2546).	ลายแทงนักคิด.	กรุงเทพมห�นคร:	ซัคเซสมีเดีย.

โกวิท	ประว�ลพฤกษ.์	(2532).	รปูแบบการสอนการคดิ คา่นยิม จรยิธรรม และทกัษะ.	กรงุเทพมห�นคร:	

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.

ไกรยทุธ	ธรีตย�คนีนัท.์	(มกร�คม	–	มนี�คม	2539).	ระบบก�รศกึษ�ไทยในยคุโลก�ภวิฒัน	์:	ก�รพฒัน�

ให้เด็กไทย	คิดเป็นและสร้�งองค์คว�มรู้.	วารสาร Chulalongkorn Education Review, 8.

ขจรศักดิ์	ศิริมัย.	(2554).	เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมรรถนะ.	(ออนไลน์)	สืบค้นจ�ก:

	 http://competency.rmutp.ac.th/.doc.	[3	กรกฎ�คม	2561]

จิรประภ�	อัครบวร.	(2549).	สร้างคนสร้างผลงาน.	กรุงเทพฯ	:	ก.พลพิมพ์.

ชนะ	กสิภ�ร์.	(2546).	คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational qualifications): กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 

  สก๊อตแลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์.	กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.

ชชูยั	สมทิธไิกร.	(2540).	การฝกึอบรมบคุลากรในองคก์าร.	กรงุเทพมห�นคร:	สำ�นกัพมิพจ์ฬุ�ลงกรณ์

		 มห�วิทย�ลัย.

บรรณานุกรม	(ภาษาไทย)



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน226

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

	 .	 (2550).	 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร.	 พิมพ์คร้ังที่	 4.	 กรุงเทพฯ	 :	 จุฬ�ลงกรณ์	 

มห�วิทย�ลัย.

	 .	(2552).	การสรรหาคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.	พิมพ์ครั้งที่	3.	

กรุงเทพมห�นคร:	วีพริ้น.

เชิดศักดิ์	 โฆว�สินธิ์.	 (ม.ป.ป.).	การฝึกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิด.	 ปริญญ�นิพนธ์

ก�รศึกษ�มห�บัณฑิต	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประส�นมิตร.

ฐติพิฒัน	์พชิญธ�ด�พงศ.์	(2548). การพัฒนาระบบสมรรถนะของกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ. 

เอกส�รประกอบก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร,	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน).

	 	.	(2549).	“ยทุธวธิกี�รใชร้ะบบสมรรถนะในก�รบรหิ�รทรพัย�กรมนษุย	์เพือ่ผลกัดนัองค์ก�ร

สู่คว�มเป็นเลิศเหนือคู่แข่งขัน”.	วารสารดํารงราชานุภาพ.

ณรงค์วิทย์	 แสนทอง.	 (2550).	มารู้จัก Competency กันเถอะ. พิมพ์ครั้งที่	 3.	 กรุงเทพฯ	 :	 

เอช	อ�ร์เซ็นเตอร์

ทิศน�	 แขมมณี.	 (2546).	 ก�รพัฒน�กระบวนก�รคิด	 :	 แนวท�งที่หล�กหล�ยสำ�หรับครู.	 วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน,	38-54.

	 .(2554).	 ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 สร้�งสรรค์	 และก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 :	 

ก�รบูรณ�ก�รในก�รจัดก�รเรียนรู้.	วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 188-204.

	 .(2557).	อภวิฒันก์ารเรยีนรู ้ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ใน ปลกุโลกการสอนให้มชีวีติสูห่อ้งเรยีน

แห่งศตวรรษใหม่.	กรุงเทพมห�นคร	:	บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำ�กัด.

	 .(2558).	ถอดรหสัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารสอนกระบวนการคดิ.	กรงุเทพมห�นคร:	

บริษัทวีพริ้นท์	จำ�กัด.

	 .(2559).	ก�รไตร่ตรองก�รสอน.	วารสารราชบัณฑิตยสภา, 210-220.

	 .	(2561).	ศาสตร์การสอนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.	กรุงเทพมห�นคร:	

บพิธก�รพิมพ์จำ�กัด.

ทิศน�	 แขมมณี	 และคณะ.	 (2544).	การนําเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูงของนิสิต

นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สําหรับหลักสูตรครุศึกษา.	 กรุงเทพมห�นคร:	 คณะครุศ�สตร์	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

	 .(2547).	 รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน.	 กรุงเทพฯ	 :	

คณะครุศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

	 .	 (2549).	 รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน.	 สำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รวิจัย.	กรุงเทพฯ.

	 .	 (2554).	 วิทยาการด้านการคิด.	 กรุงเทพมห�นคร:	 บริษัทเดอะม�สเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์	

จำ�กัด.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน227

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

เทือ้น	ทองแกว้.	(2550).	สมรรถนะ(Competency): หลกัการและแนวปฏบิตั.ิ	กรงุเทพฯ:	มห�วทิย�ลยั

ร�ชภัฏสวนดุสิต.

ธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตโต).	พระ.	(2553).	ความคิด : แหล่งสําคัญของการศึกษา.	กรุงเทพมห�นคร:	

บริษัทสหธรรมมิค	จำ�กัด.

ธำ�รงศักดิ์	คงค�สวัสดิ์. (2548). เริ่มต้นอย่างไรเมื่อจะนํา Competency มาใช้ในองค์กร.	กรุงเทพฯ:	

พิมพ์ดีก�รพิมพ์.

		 	 .	 (2553)	ประโยชน์จ�กก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รพัฒน�ระบบ	Competency.	วารสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์. ฉบับที่	180	(ตุล�คม	2555).	หน้�	77-78

บญุชม	ศรสีะอ�ด.	(2546).	การพฒันาหลกัสตูรและการวจิยัเกีย่วกับหลกัสตูร.	กรงุเทพฯ:	สวุรียิ�ส�ส์น.

ปฎล	นันทวงศ์	และไพโรจน์	ด้วงวิเศษ.	(2543).	หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	สงขล�:	

สถ�บันร�ชภัฏสงขล�.

ประม�	ศ�สตระรจิุ.	(2550).	การพฒันาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏบัิตงิานของผู้บรหิาร

ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรยีน.ปรญิญ�นพินธ	์ก�รศกึษ�ดษุฎี

บัณฑิต	ส�ข�ก�รศึกษ�ผู้ใหญ่	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ประส�ร	ม�ล�กุล	ณ	อยุธย�.	(2533).	บทสนทน�เกี่ยวกับก�รสอนให้คิด	นวัตกรรมท�งก�รศึกษ�

เพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน.	 การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปวีณกร	แป้นกลัด.	(2557).	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

ฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ.	 วิทย�นิพนธ์ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต	 ส�ข�วิช�	 บริห�ร

อ�ชวีะและเทคนคิศกึษ�	ภ�ควชิ�บรหิ�รเทคนิคศกึษ�	บณัฑติวทิย�ลยั	มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�พระนครเหนือ.

ปยิะชยั	จนัทรวงศไ์พศ�ล.	(2549).	การคน้หา้และวเิคราะห์เจาะลกึ Competency ภาคปฏบิตั.ิ	พมิพ์

ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	เอช	อ�ร์	เซ็นเตอร์.

ปรีย�พร	วงศ์อนุตรโรจน์์.	(2546).	การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ	:	ศูนย์์สื่อเสริม.	

พน�	ดุสิต�กร.	(2557).	การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสําหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม.	วิทย�นพินธ์ปรัชญ�ดษุฎบัีณฑติ	ส�ข�เทคโนโลยเีทคนคิศกึษ�	ภ�ควชิ�ครศุ�สตร์

เทคโนโลยีบัณฑิตวิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ.

พรชุลี	 อ�ชวอำ�รุง.	 (ฝ่�ยวิจัย	 คณะครุศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย).	การพัฒนาและทํางาน 

กับรายการในฐานะเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์.	กรุงเทพมห�นคร	:	ฝ่�ยวิจัย	

คณะครุศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

พัชรีวัลย์	 เกตุแก่นจันทร์.	 (2542).	การบริหารสมอง.	 กรุงเทพมห�นคร:	 ภ�ควิช�ก�รศึกษ�พิเศษ	

ศึกษ�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประส�นมิตร.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน228

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

เพญ็พศิทุธิ	์เนคม�นรุกัษ.์	(2537).	การพฒันารปูแบบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสาํหรบันกัศกึษาคร.ู 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.	บัณฑิตวิทย�ลัย	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

ม�เรยีม	นลิพนัธ์ุ	และคณะ.	(2556).	การประเมนิผลหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 ในโรงเรยีนต้นแบบการใชห้ลกัสตูร. นครปฐม:	คณะศกึษ�ศ�สตร	์	มห�วทิย�ลยัศลิป�กร.	

ม�เรียม	นิลพันธ์,	ไชยยศ	ไพวิทยศิริธรรม,	ศิริวรรณ	จณิชวัฒนวรชัย	และอุบลวรรณ	ส่งเสริม.	

	 (2558).	ก�รประเมินผลก�รใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	

รุจิร์	 ภู่ส�ระ.	 (2546).	 การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวหลักสูตรการศึกษา (Curriculum  

Development: Educatoinal Reform).	กรุงเทพฯ	:	บุ๊คพอยท์.

วัลลภ	พัฒนพงศ์.	(2555).	การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ. 

วิทย�นิพนธ์	 ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมดุษฎีบัณฑิต	 ส�ข�วิจัยและพัฒน�หลักสูตร	 ภ�ควิช�	

บริห�รเทคนิคศึกษ�	บัณฑิตวิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�	พระนครเหนือ.

วิจ�รณ์	พ�นชิ.	(2558).	เรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง. กรงุเทพฯ	:	บรษิทั	เอส.	อ�ร.์	พริน้ต้ิง	แพสโปรดักส์	 

จำ�กัด.	

วชิยั	วงษใ์หญ.่	(2554).	จากหลกัสตูรแกนกลางสูห่ลกัสตูรสถานศกึษา: กระบวนทศันใ์หม่การพฒันา. 

พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	จรัลสนิทวงศ์ก�รพิมพ์.

ศักดิ์สิทธิ์	 สีหลวงเพชร.	 (2559).	 ก�รพัฒน�หลักสูตรเสริมสร้�งสมรรถนะก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้น	 

ทกัษะก�รคดิขัน้สงู	สำ�หรบัครวูทิย�ศ�สตร	์ระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนตน้.	วารสารศกึษาศาสตร.์  

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม	ปีที่	10	ฉบับที่	4.

สงัด	อุทร�นันท์.	(2552).	หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ	:	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

สจวีรรณ	ทรรพวส.ุ	(2548).	ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการทาํวจิยัทางดา้นการศกึษาของอาจารย ์ในสถาบัน

ราชภฏั เขตกรงุเทพมหานคร.	วทิย�นพินธ์ปรญิญ�ก�รศกึษ�ดษุฎีบณัฑติ	(ส�ข�ก�รอดุมศกึษ�).	

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ส�ยสมร	 ทองคำ�.	 (2528).	กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.	 บัณฑิตวิทย�ลัย	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

ส�โรช	บวัศรี.	(2526).	วธิสีอนตามข้ันทัง้ส่ีของอรยิสจัจ ในสาํนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาต.ิ 

ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์, ภาคท่ี 2 ระบบการเรียนการสอน.	 กรุงเทพมห�นคร:	

กร�ฟิคอ�ร์ต.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�แห่งช�ติ,	 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี.	 (2540).	ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาการคิด.	กรุงเทพมห�นคร:	หจก.	ไอเดียสแควร์.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน229

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

เสน่ห์	จุ้ยโต.	(2549).	พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)	กรุงเทพฯ:	บริษัทขนส่ง

จำ�กัด	(มห�ชน).

สมบตั	ิคชสทิธิ	์และคณะ.	(2561).	การวจิยัการนาํกรอบสมรรถนะหลกัทดลองใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน

ระดบัช้ันประถมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษาเครือขา่ยร่วมทดลอง. ปทมุธ�น	ี:	คณะศกึษ�ศ�สตร์	 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์.

สวสัดิ	์จงกล.	(2547).	แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนกลุม่การงานพืน้ฐานอาชพี 

ในเอกสารกลุม่การงานพ้ืนฐานอาชพีหนว่ยที ่1. กรงุเทพฯ	:	มห�วทิย�ลยั	สโุขทยัธรรมม�ธริ�ช.

สกุญัญ�	รศัมธีรรมโชต.ิ	(2548).	แนวทางการพฒันาศกัยภาพมนษุย์ดว้ย Competency. กรงุเทพฯ	:	 

ศิริวัฒน�อินเตอร์พริ้นท์	จำ�กัด	(มห�ชน).

สุจิตร�	ปทุมลังก�ร์.	(2552).	ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ.	(ออนไลน์)	สืบค้นจ�ก:http://

www.atsn.ac.th/images/Upload/file/CBCApplications.pdf,	1	สิงห�คม	2561.

สุเทพ  	 อ่วมเจริญ.  (2557).  การเรียนการสอน  :  การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี.  	

นครปฐม : มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วิทย�เขตพระร�ชวังสน�มจันทร์.

สุธีระ	 ประเสริฐสรรพ์.	 (2561).	 เพาะพันธ์ปัญญา : ปัญญาจากเหตุผลในเหตุ – ผล.	 กรุงเทพฯ	 :	 

บริษัทโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์	(1987)	จำ�กัด.

สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	และ	คงวุฒิ	นิรันตสุข.	(2561).	เพ�ะพันธ์ปัญญ�ด้วย	PLC.	หนังสือในโครงง�น

เพ�ะพันธ์ปัญญ�	ลำ�ดับที่	24.	สงขล�	:	บริษัท	นำ�ศิลป์โฆษณ�	จำ�กัด.

สุนีย์	 ภู่พันธ์.	 (2546).	แนวคิดพ้ืนฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรยุคปฎิรูปการศึกษาไทย. 

เชียงใหม่	:	The	Knowledge	Centre.

สมุติร	คณุ�นกุร.	(2536).	หลกัสตูรและการสอน.	กรงุเทพฯ	:	คณะครศุ�สตร	์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั

สุวิมล	 ว่องว�ณิช.	 (2546).	 “ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น”	 ใน	การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. 

กรุงเทพฯ	:	สำ�นักพิมพ์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	กลุ่มพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้,	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

	 ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น.	(2556).	แนวทางการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการแบบครบวงจรฉบบัปรับปรงุ, 

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ,	สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี.	2559.	แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564).	 (ออนไลน์).	http://

www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422,	22	มีน�คม	2561.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น.	 (2561).	 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	คำ�สั่งที่	922/2561	ลงวันที่	

3	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2561.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน230

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�แห่งช�ติ.	(2545).	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545.	กรุงเทพฯ	 :	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

แห่งช�ติ.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�.	 (2556).	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556. กรุงเทพฯ	:	สอศ.

	 .	 (2557).	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557.กรุงเทพฯ	:	สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.	 (2548).	ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  

ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง. กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ.	 (2561).	 ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. 2561 – 2580. ฉบับประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�.	พิมพ์ครั้งที่	1	ตุล�คม	2561.

สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รวฒุสิภ�.	2560.	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560. (Online). 

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF.	22	มีน�คม	2561.

สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย.	 (2558). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด.

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.	 (2551).	 แนวทางการดําเนินงานโครงการวิจัย และพัฒนา 

การส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา 

คณุภาพผูเ้รยีน. เอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดาํเนนิงานโครงการ

วิจัยและพัฒนาการสง่เสริมนวัตกรรมเครือขา่ยการเรียนรูข้องครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.	 กรุงเทพฯ	 :	 สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู ้

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.

	 .	(2559).	รายงานผลการศึกษา การพฒันามาตรฐานการศกึษาของชาต.ิกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร.	

นนทบุรี	:	21	เซ็นจูรี่	จำ�กัด.

	 .	(2560).	แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.	กรุงเทพฯ	:	พริกหว�นกร�ฟฟิค	จำ�กัด.

		 .	(2560).	การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐาน

  สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ .	กรุงเทพฯ	:	สกศ.

	 .	(2560).	การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 ฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ. กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 

พริกหว�นกร�ฟฟิค	จำ�กัด.

		 .	สมรรถนะของเดก็ปฐมวยัในก�รพฒัน�ต�มวยั	(0-3	ป)ี	และ	(3-5	ป)ี.	สนบัสนนุโดย	UNICEF.

		 .	(2561).	ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	พ.ศ.	2561.	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน231

บรรณานุกรม (ภาษาไทย)

สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�	และองคก์�รทนุเพือ่เดก็แหง่สหประช�ช�ต	ิ(ยนูเิซฟ)	ประเทศไทย.	

(2561).	 พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่�ง	 จำ�แนกต�มสมรรถนะของเด็กปฐมวัยต�มระดับ

คอว์ไทล์	 (Quartile)	 และจำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุของเด็ก	 3-5	 ปี	 กรุงเทพมห�นคร	 :	 บริษัท	 

พริกหว�นกร�ฟฟิค	จำ�กัด.

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร.	(2560).	รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	

	 2560.	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

อรทิพ�	สอ่งศิริ.	(2545).	การสร้างเกณฑป์ระเมนิสมรรถนะพยาบาลทางคลนิคิสาํหรับนกัศึกษา หลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต.	วิทย�นิพนธ์ก�รศึกษ�ดุษฎีบัณฑิต	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อัจริย�	วัชร�วิวัฒน์.	(2544).	การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยสําหรับ นักศึกษา

พยาบาลศาสตร.์	วทิย�นพินธป์รญิญ�ก�รศึกษ�ดษุฎบีณัฑติ.	ส�ข�ก�รวจิยัและ	พฒัน�หลกัสตูร.

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อ�ภรณ์	ใจเที่ยง.	(2550).	หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที:	4.	กรุงเทพฯ	:	โอเดียนสโตร์.

อุ่นต�	นพคุณ.	(2528).	คิดเป็น.	กรุงเทพมห�นคร:	โรงพิมพ์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.

เอื้อญ�ติ	 ชูช่ืน.	 (2536).	ผลการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทฤษฎีของโรเบิร์ต เอช 

เอนนิส ที่มีต่อความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลตํารวจ. 

วิทย�นิพนธ์ปริญญ�มห�บัณฑิต.	บัณฑิตวิทย�ลัย	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน232

Alan,	 C.K.	 and	 Ping-Man,	W.	 (2012).	 Factors Affecting the Implementation of  

Curriculum January	11,	2013.

Ana,	P.,	Zoran,	L.	(2017).	Education for Life: Key 21st Century Competencies In Curricula  

In Montenegro Executive Summary. (Online). 

 https://www.unicef.org/montenegro/Education_for_life_Key_21st_century_ 

competencies	in	curricula	in	Montenegro	Executive	summary	.pdf,	April	4,	2018.

Ananiadou,	K	and	claso,	M.	(2009).	21st	Century	Skills	and	Competences	for	New	

	 Millennium	Learners	in	OECD	Countries.	OECD	Education.	Working	Papers	No.41.	

	 Paris	:	OECD	Publishing	Press.	

Association	 of	 Child	 Life	 Professionals.	 (2018).	Child Life Competencies. (Online). 

https://www.childlife.org/about-aclp/purpose-mission-values/official-documents/

child-life-competencies,	April	4,	2018.

Ausubel,	 D.	 (1986).	 Educational Psychology : A Cognitive View.	 New	 York:	 Holt	 

Rinehart	and	Winston.

Beane. (1986). Curriculum Planning and Development.	 Massachusette:	 Allyn	 

and Bacon.

Beyer,	B.	(1937).	Practical strategies for the teaching of thinhing.	Boston	:	Allyn	and	

Bacon.

Bristow,	S.F.	and	Patrick,	S.	(2014).	An Intemational Study in Competencey Education: 

 Postcards from Abroad.	Vienna	:	iNACOL	Competency	Works.

Brown,	R.	(1993).	Schools of thought.	San	Francisco:	Jossey	–	Bass.

Bureau	of	Academic	Affairs	and	Educational	Standards,	OBEC.	(2019).	1st Capacity 

 building workshop on teaching and learning development : Curriculum Design. 

	 January	29th – 31st	:	Palazzo	Hotel,	Bangkok.

Collaborative	for	Académie,	Social,	and	Emotional	Learning	(CASEL).	(2012).	2013 

  CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Programs.	Preschool	

		 and	Elementary	School	Edition.

บรรณานุกรม	(ภาษาอังกฤษ)



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน233

บรรณานุกรม (ภาษาอังกฤษ)

Confer,	C.	S.	(2001).	“Student	Participation	in	a	Process	of	Teacher	Change:	Toward	

Student	–	Centered	Teaching	and	Learning”.	Dissertation Abstracts International. 

Cost thinking. .	(1976).	New	York:	Pergamm	Press.

Daisuke,	 K.	 and	Madoka,	 T,	 Global,	 Incubation	 x	 Fostering	 Talents	 (GiFT).	 (2017).	 

Advancing 21st Century Competencies in Japan. (Online).

 http://asiasociety.org/files/21st-century-competencies-japan.pdf,	April	4,	2018.

De	Bono,	E.	(1970).	Lateral thinking : A textbook of creativity.	New	York:	

	 Penguin	Books.

Elite	 Daily	 STAFF.	 (2013).	 https://www.elitedaily.com/life/10-graduation. (Online), 

March	24,	2018.

Ennis,	R.	(1985).	A logical basic for measureing critical thinking skill Educational 

 Leadership.

Fenwick,	L.	and	Cooper,	M.	(2012).	Prevailing Pedagogies for Classes in Low SES 

 Contexts and the Implications for Standards-Based Reform in Australia. 

	 (Online).	http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13384-012-0066-8,	

	 May	2,	2013.

Gardner,	H.	(1983).	Frames of mind.	New	York	:	Basic	Books,	Harper	Collins	Public.

Good.	(1973).	Carter	V.	Dictionary of Education.	3rd	ed.	New	York:	McGraw-Hill.	

Gordon,	J.	(1990).	The evaluation primer. The Future Problem Solving Problem.	North	

Carolina:	St.	Andrews	College	Laurinburg,

Gov.UK.	(2016).	A brief guide to competencies. (Online).

  https://www.gov.uk/guidance/a-brief-guide-to-competencies,	April	8,	2018.

Guilford,	J.	(1967).	The nature of human intelligence.	New	York:	McGraw-Hill.

Havelock	North	Primary	School.	(2018).	Key Competencies. (Online). 

	 https://hnps.school.nz/learning/key-competencies/,	April	8,	2018.

International	Bureau	of	Education.	Examples of countries’ definitions of key/core 

competencies. (2018) (Online).http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/annexes/

technical-notes/examples-countries’-definitions-keycore-competencies,	March	

25,	2018.

Jennifer,	P.T.,	Elizabeth,	K.	Melvin,	C,	Pamela,	C.	O.,	and	David	H.	National	Institute	

of	Education,	Nanyang	Technological	University.	(2017).	



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน234

บรรณานุกรม (ภาษาอังกฤษ)

 Advancing 21st Century Competencies in Singapore. (Online). https://asiasociety.

org/sites/default/files/2017-10/advancing-21st-century-competencies-in-singa-

pore.pdf,	April	4,	2018.

Kai-ming,	C.	and	Liz,	J.,	University	of	Hong	Kong,	and	Wing-on	Lee,	The	Open	University	 

of	Hong	Kong.	 (2017).	Advancing 21st Century Competencies in Hong Kong. 

(Online). https://asiasociety.org/files/21st-century-competencies-hong-kong.

pdf,	April	4,	2018.

Kai-ming	C.,	University	of	Hong	Kong.	(2017).	Advancing 21st Century Competencies 

in East Asian Education Systems. (Online). https://asiasociety.org/files/21st-cen-

tury-competencies-east-asian-education-systems.pdf,	April	4,	2018.

Kenya	 Institute	 of	 Curriculum	Development.	 (2017).	Basic Education Curriculum 

Framework. (Online). http://kicd.ac.ke/curriculum-reform/basic-education- 

curriculum-framework/ 

Mark	Poole’s	DP.	(2017).	Transversal Competencies and the finnish national core 

curriculum. (Online). http://markpoolesdp.weebly.com/fulbright-blog/transver-

sal-competencies-and-the-finnish-national-core-curriculum,	March	25,	2018.

Marzano,	R.	J.	(1988).	Dimensions of thinking : A framework for curriculum and instruction. 

Alexandria	Virginia	:	Association	for	Supervision	and	Curriculum	Development.

McClelland,	D.C.	(1993).	Testing	for	competence	rather	than	intelligence.	American 

  Psychologist, 28(1), 1-14.

Meichenbaum,	D.	 (1985).	Teaching Thinking : A cognitive behavioral perspective.  

In	J.W.	Segal,	S.F.	Chipman,	&	R.	Glaser	(Eds.).	Hillsdale:	Erlbaum.

Ministry	 of	 Education,	 New	Zealand.	 (2017).	Key competencies. (Online). https:// 

parents.education.govt.nz/primary-school/learning-at-school/key-competen-

cies/,	April	9,	2018.

New	Zealand	Council	for	Educational	Research	(NZCER).	(2017).	Weaving a Coherent 

Curriculum.	Wellington	:	NZCER.

NHS	Education	for	Scotland	Thistle	House.	(2011).	Core Competency Framework for 

the Protection of Children. (Online).

	 https://www.knowledge.scot.nhs.uk/media/5352752/child%20protection%20

web%20-%20core%20competency%20framework.pdf,	April	4,	2018.

OECD.	(2014).	Competency Framework. (Online).

  https://www.oecd.org/careers/competency_framework_en.pdf,	March	25,	2018.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน235

บรรณานุกรม (ภาษาอังกฤษ)

OECD.	 (1997).	THE DEFINITION AND SELECTION OF KEY COMPETENCIES Executive 

Summary. (Online). https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf	,	March	25,	2018.

Ornstein,	&	Hunkins.	(1993).	Curriculum Foundations, Principles and lssues. 2nd ed. 

	 Boston:	Allyn	and	Bacon.

Osborn,	A.	(1963).	Creative imagination. (3 rd ed.).	New	York:	Charles	Scribners	&	Son.

Outi	Kallioinen	(ed.),	(2007).	The	competence	–	Based	Curriculum	at	Laurea,	Laurea	

	 Univenity	of	Applied	Sciences.	Edita	Prima	Oy,	Helsinki	:	Laurea	Publications.

 Parallel thinking : From Socratic thinking to De Bono thinking. .	(1996).	London	

:	Penguin	Books.

Paul,	R.	(1993).	Teaching critical thinking.	California:	Center	For	Critical	Thinking	and	

Moral	Critique.

Piaget,	J.	(1965).	Judment and reasoning of the child. London:	Poutledge	and	Kagen	

Paul.

Prawat,	R.	(1991).	The value of ideas : the immersion approach to the development 

of thinking. Education	Research.	

Priest,	S.	How	to	build	Competency	–	Based	Curricula	in	seven	simple	steps	:	An	

		 alternative	approach

Queensland	Studies	Authority.	(2015).	Year	1	Mathematies	Australian	Curriculum	in	

Queensland	(March	2013	amended	April	2015),	Australian	Curriculum	Assess-

ment	and	Reporting	Authority	(ACRRA),	Australia.

Reform	in	Hong	Kong:	Key	Findings	from	a	Large-Scale	Survey	Study	(Online).	

	 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17010501&show=abstract,

Richard,	E.	B.	(1982).	The Competent Manager: A Model for Effective. 

	 Performance:	20-21.

Rosemary,	H.N.	(2014).	Key competencies and effective pedagogy. (Online). http://

nzcurriculum.tki.org.nz/Key-competencies/Key-competencies-and-effective-ped-

agogy,	April	9,	2018.

Roumen,	N.,	Elena,	S.,	and	Eugenia,	K.	(2014).	

  https://www.researchgate.net/profile/Roumen_Nikolov2,	April	12,	2018.

Sahlberg,	P.	Finnish	Lessons	2.	(2016).	วชิช�	ปดิช�มกุ	ผูแ้ปล.	กรงุเทพฯ	:	โอเพน่เวลิดส์พบัลชิช่ิง	 

เฮ�ส์ม	2559.

Shoikova,	E.,	Krumova,M.	(2009).	”Researching	Competency	Models”,		Annual Journal 

  of Electronics,	TU-Sofia.	Six thinking hats.	(1992).	New	York:	McQuaig	Group.



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน236

บรรณานุกรม (ภาษาอังกฤษ)

Spencer,	L.	M.,	&	Spencer,	S.	M.	(1993).	Competence at Work: Model for Superior 

  Performance. New	York:	Wiley	&	Sons.

State	University	of	Libvary	Studies	and	Information	Technologie,.	Russia.	(2014).	

 Competence Based Framework For Curriculum Development.	 TEMPUS	 

project	:	EQF-band	professional	ICT	training	for	Russia	and	Kazakhstan.

Stermberg,	R.	(1985).	Beyond IQ : A triarchic theory of human intelligence.	Cambridge	

University	Press.:	New	York.

Surr,	W.	and	Redding,	S.	(2017).	Competency	–	Based	Education	:	Staying	Shallow	or	

	 going	Deep?	American	Institutes	for	Research	and	Center	an	Innovations	in	

	 Learning.

Taba,	H.	(1962).	Curriculum Development Theory and Practice.	New	York:	Harcourt,	

	 Brace	and	World

Teruko,	Ki,	CRN	Staff.	(2010).	21st Century Skills and Learning in Japan: Will Japanese 

school children be equipped to thrive in the 21st century? (Online). https://

www.childresearch.net/papers/school/2010_05.html,	April	4,	2018.

The	California	Department	of	Education	and	First	5	California	Sacramento.	(2011).	

California Early Childhood Educator Competencies. (Online). 

	 https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/ececompetencies2011.pdf, 

	 April	8,	2018.

The	National	Academy	of	Sciences.	(2015).	Transforming the Workforce for Children 

Birth Through Age 8: A Unifying Foundation: Knowledge and Competencies. 

(Online). https://www.nap.edu/read/19401/chapter/13#344,	April	8,	2018.

The	OECD	Southeast-Asia.	(2018).	

  http://www.oecd.org/southeast-asia/countries/thailand/ (Online), 

	 March	21,	2018.

Torrance,	E.	(1964).	The Minnesota studies of creative thinking in Widening Horizon 

in Creativity, Calvin W. Tayler (ed.),.	New	York:	John	Wiley	and	Sons,Inc.

Torrance,	E.	A.	(1972).	Creative learning and teaching.	New	York	:	Dood,	Mead	and	

Company.

Tyler,	R.W.	(2006).	The Steps of Curriculum Development.	(Online).	www.triangcle.

co.uk	/pdf/validate	asp?	June	10,	2006.

Tyler	R.	W.	(1950).	Basic Principles of curriculum and Instruction.	London:	University	

of	Chicago



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน237

บรรณานุกรม (ภาษาอังกฤษ)

UNESCO.	(2016).	Assessment of Transversal Competencies. (2018) (Online). 

	 https://bangkok.unesco.org/content/assessment-transversal-competencies- 

policy-and-practice-asia-pacific-region,	March	25,	2018.

UNESCO	Intenational	Buseau	of	Education	(IBE	UNESCO).	(2017).	The Why, What and 

 How of Competency – Based Curriculum Reforms : the Kenyan Experience. 

UNESCO.	(2015).	Asia-Pacific Education Research Institutes Network	(ERI-Net)	Regional	

Study	on	Regional	Synthesis	Report	TRANSVERSAL	COMPETENCIES	IN	EDUCATION	

POLICY	&	PRACTICE	(PHASE	I).	UNESCO:	Bangkok	Office.

UNESCO.	(2014).	Competency Framework. (Online). 

	 https://www.oecd.org/careers/competency_framework_en.pdf, 

	 March	25,	2018. 

UNESCO.	(2013). Intercultural Competences Conceptual and Operational Framework. 

(Online). http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf,	March	

25,	2018.

UNESCO.	Glossary	of	Curriculum	Terminology	University.,	C.	f.	(1996).	Critical thinking 

workshop handbook.	California:	Foundation	for	Critical	Thinking,.

Van-Tassel-Baska,	J.	(2012).	A Case for Common Core State Standards: Gifted 

 Curriculum 3.0	(Online).	http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search.	

	 August	1,	2012.

Watamura,	K.	P.,	(2001).	“Child-centered Learning Versus Direct Instruction in Mathematics  

in the Elementary Classroom.”	Masters	Abstracts	International.	

Wallach,	M.	A.	(1965).	Modes of thinking in young children.	New	York:	Holt,	Rinehart	

and	Winston.

Wilks,	S.	(1997).	Thinking better through smart education.	A	Project	proposal	submit-

ted	To	Australian	Research	Council.

Worrell,	P.	(1990).	“Metacognition	:	Implications	for	instruction	in	nursing	education.”.	

Journal of Nursing Educational. 29, 170-174.





ภาคผนวก	ก.	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.

เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ประกอบด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน

สำาหรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน

เกณฑ์ในก�รประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	

กลุ่มสมรรถนะที่	1 คนไทยฉลาดรู้	(Literate	Thais)

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก

 (3 คะแนน)

ดี 

(2 คะแนน)

พอใช้ 

(1 คะแนน)

ปรับปรุง 

(0 คะแนน)

1 ภ�ษ�ไทยเพื่อ

ก�รสื่อส�ร

(Thai Language 

for 

Communication)

ฟงั ด ูพดู อา่นและเขยีนโดย

ใช้คำาและข้อความสัน้ๆ ใน 

การสือ่สารกับบคุคลรอบ

ตัวได้อย่างคล่องแคล่ว

และเหมาะสมตาม

กาลเทศะในทุกทักษะ 

รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ 

ในการใช้ภาษาไทยใน 

การแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความรู้สกึ ความคดิ และ

การเข้าใจกับผู้อื่น

ฟัง ดู พูด อ่านและ

เขียนโดยใช้คำาและ

ข้อความสั้นๆ ใน 

ก า ร ส่ื อ ส า ร กั บ

บุคคลรอบตัวได้

อย่างคล่องแคล่ว

และเหมาะสมตาม

กาลเทศะในทุกทักษะ

ทั้งฟัง ดู พูด อ่าน 

และเขียน 

ฟัง ดู พูด อ่านและ

เขียนโดยใช้คำาและ

ข้อความสั้นๆ ใน 

ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ

บุคคลรอบตัวได้ 

อย่างคล่องแคล่ว 

และเหมาะสมตาม

กาลเทศะได้เพียง 

บางทักษะ

มทีกัษะนอ้ยกวา่ระดบั 

1 หรือไม่มีทักษะเลย

2 คณิตศ�สตร์ใน

ชีวิตประจำ�วัน 

(Mathematics in 

Everyday Life)

สามารถแก้ ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์และให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งสามารถสื่อสาร

และสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตรแ์ละเชือ่ม

โยงความรูท้างคณติศาสตร์

กบัเนือ้หาสาระอืน่ๆ และ

สามารถนำาไปประยกุตใ์ช้

ในชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่ง

อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์  

ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง

คณิตศาสตร์ และ

สามารถสื่อสารและ

สื่อความหมายทาง

คณติศาสตร ์รวมทัง้ 

เชื่อมโยงความรู้  

ทางคณิตศาสตร์กับ

เน้ือหาสาระอืน่ๆ ได้

อย่างเหมาะสม

สามารถแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์

และให้เหตุผลทาง

คณติศาสตร ์รวมทัง้ 

สามารถสื่อสารและ 

สื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์ ไ ด้  

อย่างเหมาะสม

มทีกัษะนอ้ยกวา่ระดบั 

1 หรือไม่มีทักษะเลย
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ภาคผนวก ก.

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก

 (3 คะแนน)

ดี 

(2 คะแนน)

พอใช้ 

(1 คะแนน)

ปรับปรุง 

(0 คะแนน)

3 ก�รสืบสอบท�ง

วิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์ 

(Scientific Inquiry  

and Scientific 

Mind)

กลา้พดู กลา้แสดงความคิด

เหน็ สนบัสนนุหรือคดัค้าน

เพื่อตัดสินใจในประเด็น

ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผล 

กระทบตอ่ตนเอง  ครอบครวั  

สามารถใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

แสวงหาความรู้ และ

สามารถสรา้งและใชแ้บบ

จำาลองอย่างง่ายเพ่ืออธบิาย

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ 

รวมทัง้สามารถออกแบบ

ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ 

ง่าย ๆ ที่ใช้แก้ปัญหาใน

ชวีติประจำาวนัของตนเอง

และชุมชน ตลอดจนเปน็ผู้

มจีติวทิยาศาสตร ์มคีวาม

เปน็ผูม้เีหตผุล ตระหนกัใน

สิง่แวดลอ้ม รบัผดิชอบตอ่

ตนเอง ครอบครัว สังคม

ระดับประเทศ

ก ล้ า พู ด  ก ล้ า

แสดงความคิ ด

เห็น สนับสนุนหรือ

คัดค้านเพ่ือตัดสิน

ใจในประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีผล 

กระทบตอ่ตนเองและ

ครอบครัว สามารถ

ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ใน

การแสวงหาความรู้ 

และสามารถสร้าง

และใช้แบบจำาลอง

อย่างงา่ยเพือ่อธบิาย

ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ รวมท้ัง

สามารถออกแบบ

ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์

งา่ย ๆ  ทีใ่ช้แก้ปัญหา

ในชวีติประจำาวนัของ

ตนเองและชุมชน 

ก ล้ า พู ด  ก ล้ า

แสด งคว ามคิ ด

เห็น สนับสนุนหรือ

คัดค้านเพื่อตัดสิน

ใจในประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีผล 

กระทบตอ่ตนเองและ

ครอบครัว สามารถ

ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ใน

การแสวงหาความรู้ 

และสามารถสร้าง

และใช้แบบจำาลอง

อยา่งงา่ยเพือ่อธบิาย

ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ

มทีกัษะนอ้ยกวา่ระดบั 

1 หรือไม่มีทักษะเลย
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ภาคผนวก ก.

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก

 (3 คะแนน)

ดี 

(2 คะแนน)

พอใช้ 

(1 คะแนน)

ปรับปรุง 

(0 คะแนน)

4 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ

ก�รสื่อส�ร 

(English for 

Communication)

สามารถจดจำาคำาศัพท์

ภาษาอังกฤษพื้นฐานใน

ระดับชั้นของตนเองได้

อย่างถูกต้อง และสามารถ

สื่อสารผ่านการฟัง พูด 

อา่นและเขยีนด้วยคำาศพัท ์

ขอ้ความและประโยคงา่ย ๆ   

ในการสื่อสารโต้ตอบ

เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว 

หรือสถานการณ์ในชีวิต

ประจำาวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

และเหมาะสมกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ตลอดจนสามารถถา่ยทอด

ความคดิและประสบการณ์

ของตนเองโดยการใชภ้าษา

อังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 

รวมทัง้มเีจตคตทิีด่ตีอ่การ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ

อีกด้วย

สามารถจดจำาคำาศพัท์ 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน

ในระดับชัน้ของตนเอง

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และ

สามารถสื่อสารผ่าน

การฟงั พดู อา่นและ

เขียนด้วยคำาศัพท์  

ขอ้ความและประโยค

งา่ย ๆ  ในการสือ่สาร

โต้ตอบเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนตัว หรือ

สถานการณ์ในชีวิต

ประจำาวันได้อย่าง 

ถกูตอ้งและเหมาะสม 

กับบริบททางสังคม

และวัฒนธรรม  

ตลอดจนมีเจตคติ 

ที่ดีต่อการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ

สามารถจดจำาคำาศพัท ์

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน

ในระดบัชัน้ของตนเอง

ไดอ้ยา่งถกูต้อง และ

สามารถส่ือสารผ่าน

การฟงั พูด อา่นและ

เขียนด้วยคำาศัพท์  

ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ

ประโยคง่าย ๆ ใน

การสื่อสารโต้ตอบ

เกีย่วกบัขอ้มูลสว่นตวั  

หรือสถานการณ์ 

ในชีวิตประจำาวันได้ 

อย่างถูกต้อง

มทีกัษะนอ้ยกวา่ระดบั 

1 หรือไม่มีทักษะเลย
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ภาคผนวก ก.

กลุ่มสมรรถนะที่	2	คนไทยอยู่ดีมีสุข	(Happy	Thais)

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ

ดีมาก	

(3	คะแนน)

ดี	

(2	คะแนน)

พอใช้	

(1	คะแนน)

ปรับปรุง	

(0	คะแนน)

5 ทักษะชีวิตและ

ความเจริญแห่ง

ตน	(Life	Skills	

and	Personal	

Growth)

ดูแลและพึ่งตนเองได้

เหม�ะสมต�มวยัทัง้ท�ง

ด�้นร�่งก�ย	จติใจอ�รมณ	์

สังคม	 สติปัญญ�	 และ

ส�ม�รถป้องกันตนเอง

และหลีกเลี่ยงจ�กภัย

ต่�ง	ๆ	ได้	รวมทั้งแก้ไข

ปัญห�และปรับตัวกับ

สภ�พคว�มเปล่ียนแปลง	

และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ

ผู้อื่น	 ว�งตนได้เหม�ะ

สมกับบทบ�ทของตน	

ตลอดจนรบัรูแ้ละชืน่ชม

มสีนุทรยีะท�งด�้นคว�ม

ง�มในธรรมช�ตแิละศลิป

วัฒนธรรม

ดูแลและพึ่งตนเอง

ได้เหม�ะสมต�มวัย

ทัง้ท�งด�้นร�่งก�ย	

จติใจอ�รมณ	์สงัคม	

สติปัญญ�	 และ

ส�ม�รถป้องกัน

ตนเองและหลกีเลีย่ง

จ�กภัยต่�ง	 ๆ	 ได้	

รวมทั้งแก้ไขปัญห�

และปรบัตวักับสภ�พ

คว�มเปลีย่นแปลงได้

อย่�งเหม�ะสม

ดูแลและพึ่งตนเอง

ได้เหม�ะสมต�มวัย

ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	

จิตใจ	อ�รมณ์	สังคม	

และสตปิญัญ�	รวมทัง้ 

ส�ม�รถปอ้งกนัตนเอง

และหลีกเล่ียงจ�กภยั

ต่�ง	ๆ	ได้	

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	

1	หรือไม่มีทักษะเลย

6 ทักษะอาชีพ	และ 

การเป็น 

ผู้ประกอบการ	

(Career	Skills	

and	

Entrepreneur-

ship)

ส�ม�รถรับรู้ถึงคว�ม

ตอ้งก�ร	คว�มสนใจ	คว�ม

ถนัด	และอ�ชีพที่สนใจ

ของตนเอง	และส�ม�รถ

เผชิญและปรบัตัวเมือ่พบ

กบัสถ�นก�รณท์ียุ่ง่ย�ก	

มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย

ก�รทำ�ง�น	 และมีก�ร

ว�งแผนก�รใช้จ่�ยและ 

ก�รเก็บออม	 รวมทั้ง 

มกี�รว�งแผนทำ�ง�นเปน็

ขั้นตอน	 และส�ม�รถ

ทำ�ง�นไดอ้ย�่งคลอ่งแคลว่

เป็นขั้นเป็นตอน	ตลอด

จนมีเจตคติท่ีดีต่อก�ร

ประกอบอ�ชีพ	มีคว�ม

อดทน	 รอบคอบ	สร้�ง 

ผลง�น	 และชื่นชม 

ผลง�นของตนเอง

ส�ม�รถรบัรูถ้งึคว�ม

ตอ้งก�ร	คว�มสนใจ	

คว�มถนดั	และอ�ชพี

ที่สนใจของตนเอง	

และส�ม�รถเผชิญ

และปรบัตวัเมือ่พบ

กับสถ�นก�รณ์ท่ี 

ยุง่ย�ก	มกี�รกำ�หนด

เป�้หม�ยก�รทำ�ง�น	

และมีก�รว�งแผน

ก�รใช้จ่�ยและก�ร

เก็บออม	 รวมทั้ง 

มกี�รว�งแผนทำ�ง�น 

เป็นขั้นตอน	 และ 

ส�ม�รถทำ�ง�นได้

อย่�งคล่องแคล่ว

เป็นขั้นเป็นตอน

ส�ม�รถรบัรูถ้งึคว�ม

ต้องก�ร	คว�มสนใจ

และคว�มถนัดของ

ตนเอง	และส�ม�รถ

เผชญิและปรบัตวัเมือ่

พบกับสถ�นก�รณ์ที่

ยุง่ย�ก	มกี�รกำ�หนด

เป�้หม�ยก�รทำ�ง�น	

และมีก�รว�งแผน 

ก�ร ใช้ จ่ �ยและ 

ก�รเก็บออม	รวมทั้ง

มกี�รว�งแผนทำ�ง�น

เปน็ข้ันตอน	แตยั่งข�ด

ทักษะในก�รทำ�ง�น 

ในบ�งขั้นตอน

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	

1	หรือไม่มีทักษะเลย
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ภาคผนวก ก.

กลุ่มสมรรถนะที่	3	คนไทยสามารถสูง	(Smart	Thais)

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก 

(3 คะแนน)

ดี 

(2 คะแนน)

พอใช้ 

(1 คะแนน)

ปรับปรุง 

(0 คะแนน)

7 ทักษะก�รคิดขั้น

สูงและนวัตกรรม 

(Higher-Order 

Thinking Skills 

and Innovation)

สามารถคดิวเิคราะหข์อ้มลู

หรือเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ยัง

ไมม่คีวามสลับซบัซอ้นมาก

และคิดตัดสินใจตามหลัก

เหตุผลได้ สามารถสังเกต

หรือสำารวจตนเอง ระบุ

ปัญหาของตนและปัญหา

ที่มีกับเพื่อน และคิดหา

สาเหตแุละวธิกีารแกปั้ญหา 

แลว้ลงมอืแกปั้ญหาดว้ยวธิี

การทีเ่ลอืก รวมทัง้สามารถ

ติดตามผล ประเมินผลและ

สรปุผลการแกป้ญัหาของตน

ไดต้ลอดจนสามารถคดิหรอื

จนิตนาการความคิดแปลก

ใหม่ในกิจกรรมตา่ง  ๆ   เชน่ 

การเลน่ การประดิษฐ์ การ

ทำาของเลน่ ของใช ้การเลา่

นิทาน การวาดภาพ การ

แสดงออกทางศลิปะ ดนตร ี

นาฏศิลป์ และกีฬา

สามารถคดิวเิคราะห์

ข้อมูลหรือเร่ืองราว

ตา่ง ๆ   ท่ียงัไม่มีความ

สลบัซบัซอ้นมากและ

คดิตดัสนิใจตามหลกั

เหตผุลได้ และสามารถ

สังเกตหรือสำารวจ

ตนเอง ระบุปัญหา

ของตนและปัญหาท่ี

มีกับเพื่อน และคิด

หาสาเหตุและวธิกีาร

แก้ปัญหา แล้วลงมือ

แกปั้ญหาดว้ยวธิกีารที่

เลอืก รวมทัง้สามารถ

ติดตามผล ประเมิน

ผลและสรุปผลการ

แก้ปัญหาของตนได้

สามารถคิดวิเคราะห์

ข้อมูลหรือเรื่องราว

ตา่ง ๆ   ทีย่งัไมม่คีวาม

สลบัซบัซอ้นมากและ

คิดตัดสินใจตามหลัก

เหตผุลได ้และสามารถ

สังเกตหรือสำารวจ

ตนเอง ระบุปัญหา

ของตนและปัญหาที่

มีกับเพ่ือน และคิด

หาสาเหตุและระบุ

วิธีการแก้ปัญหา แต่

ยังไม่สามารถลงมือ

แก้ปัญหาด้วยวิธีการ

ที่เลือกด้วยตนเองได้

มีทกัษะนอ้ยกว่า

ระดบั 1 หรอืไมม่ี

ทักษะเลย



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน245

ภาคผนวก ก.

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก 

(3 คะแนน)

ดี 

(2 คะแนน)

พอใช้ 

(1 คะแนน)

ปรับปรุง 

(0 คะแนน)

8 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ 

ส�รสนเทศ และ

ดิจิทัล (Media, 

Information and 

Digital Literacy)

รูจ้กั และใชส้ือ่สารสนเทศได ้

โดยเขา้ใจความตอ้งการใน

การใชป้ระโยชนข์องตนเอง 

และสามารถบอกถงึวธิกีาร

เข้าถึงแหลง่สารสนเทศ แหลง่

เรยีนรู ้และการใชป้ระโยชน์

สื่อ รวมทั้งสามารถสืบค้น 

อ่าน สร้างสื่อและข่าวสาร

อย่างหลากหลาย ตลอด

จนสามารถประเมินความ

น่าเชื่อถือและคุณค่า เห็น

ประโยชนแ์ละโทษของสื่อ 

สารสนเทศ และเทคโนโลยี

ดจิทิลั และเลือกสง่ต่อข้อมลู

ขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ

ตนเอง ครอบครัว และชมุชน

รู้จัก  และใช้สื่ อ 

สารสนเทศได้ โดยเข้าใจ 

ความต้องการใน

การใชป้ระโยชนข์อง

ตนเอง และสามารถ

บอกถึงวิธีการเข้าถึง 

แหล่งสารสนเทศ 

แหล่งเรียนรู้ และ

การใช้ประโยชน์สื่อ  

รวมท้ังสามารถสบืคน้ 

อ่าน สร้างสื่อและ

ข่าวสารอย่างหลากหลาย 

ตลอดจนสามารถ

ประเมินความน่าเช่ือถือ 

และคุณค่า เห็นประโยชน์ 

และโทษของสื่อ 

สารสนเทศ และ

เทคโนโลยีดิจิทัล

รู้ จั ก  และใช้ ส่ื อ 

สารสนเทศได ้โดยเขา้ใจ 

ความต้องการในการใช้

ประโยชน์ของตนเอง 

และสามารถบอกถึง

วิธีการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศ แหล่ง

เรียนรู้ และการใช้

ประโยชน์สื่อ รวมทั้ง

สามารถสืบค้น อ่าน 

สร้างสื่อและข่าวสาร

อย่างง่ายได้

มีทกัษะนอ้ยกว่า

ระดบั 1 หรอืไมม่ี

ทักษะเลย
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กลุ่มสมรรถนะที่	4	พลเมืองไทยใส่ใจสังคม	(Active	Thais	Citizen)

ที่ สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ

ดีมาก	

(3	คะแนน)

ดี	

2	คะแนน)

พอใช้	

(1	คะแนน)

ปรับปรุง	

(0	คะแนน)

9 การทำางานแบบ

รวมพลัง	เป็นทีม	

และมีภาวะผู้นำา	

(Collaboration,	

Teamwork	&	

Leadership)

ทำ�ง�นรว่มกนัเพือ่บรรลุ 

เป้�หม�ยด้วยคว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�รทำ�

ต�มบทบ�ททีไ่ดร้บัมอบ

หม�ยทั้งก�รเป็นผู้นำ�	

และสม�ชิก	 เปิดใจ	 ให้

และรบัข้อมลูอย�่งเตม็ใจ

ยอมรับคว�มคิดเห็นท่ี 

แตกต่�งอย่�งเหม�ะสม 

ในทกุสถ�นก�รณ	์พรอ้ม

ประส�นคว�มคิด	 ปรับ

เปลี่ยน	 ประนีประนอม

เพือ่รักษ�คว�มสมัพนัธ์ท่ีดี

ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ

บรรลเุป�้หม�ยดว้ย

คว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�ร

ทำ�ต�มบทบ�ท 

ที่ได้รับมอบหม�ย

ทั้งก�รเป็นผู้นำ�	 

และสม�ชิก	 เปิดใจ	 

ให้และรับข้อมูล

อย่�งเต็มใจยอมรับ 

คว�มคิดเห็นท่ีแตกต่�ง 

อย�่งเหม�ะสมในทกุ

สถ�นก�รณ์

ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ

บรรลุเป�้หม�ยด้วย

คว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�ร

ทำ �ต�มบทบ�ท 

ที่ได้รับมอบหม�ย

ทั้ งก�รเป็นผู้นำ�	 

และสม�ชิก	 เปิดใจ	 

ใหแ้ละรบัขอ้มลูอย�่ง

เต็มใจยอมรับคว�ม

คิดเห็นที่แตกต่�ง

อย่�งเหม�ะสมใน

บ�งสถ�นก�รณ์

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	

1	หรือไม่มีทักษะเลย

10 การเป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้

ที่มีสำานึกสากล	

(Active	Citizen	

and	Global	

Mindedness)

ส�ม�รถปฏิบัตตินในฐ�นะ

สม�ชกิของหอ้งเรียน	และ

โรงเรียนต�มบทบ�ทและ

หน�้ท่ีท่ีรับผดิชอบ	เค�รพ

กฎกติก�อย่�งเคร่งครัด	 

รวมทัง้มสีว่นรว่ม	ชว่ยเหลอื 

ในกิจกรรมต่�ง	ๆ		และ

รกัษ�ส�ธ�รณสมบติัของ

หอ้งเรยีนและโรงเรยีนได้

ต�มสมควรแกว่ยั	ตลอด

จนตระหนกัในคว�มสำ�คญั

ของก�รอยูร่ว่มกนักบัผูท้ีม่ี

คว�มแตกต�่งหล�กหล�ย	

และภ�คภมูใิจในก�รเปน็

สม�ชกิของหอ้งเรียนและ

โรงเรียน

ส�ม�รถปฏิบัติตน

ในฐ�นะสม�ชิก

ของห้องเรียน	 และ

โรงเรยีนต�มบทบ�ท 

และหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ	 

เค�รพกฎกติก�อย�่ง

เคร่งครัด	 รวมทั้งมี

สว่นรว่ม	ชว่ยเหลอืใน

กิจกรรมต�่ง	ๆ 		และ

รกัษ�ส�ธ�รณสมบตั	ิ 

ของห้องเรียนและ

โรงเรียนได้ต�ม 

สมควรแก่วัย

ส�ม�รถปฏิบัติตน

ในฐ�นะสม�ชิกของ

หอ้งเรยีนต�มบทบ�ท 

และหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ	 

รวมทัง้มีสว่นรว่มและ

ชว่ยเหลือในกจิกรรม

ต�่ง	ๆ 	ของห้องเรยีน

ได้ต�มสมควรแก่วัย

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	

1	หรือไม่มีทักษะเลย
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แบบสอบถามข้อมูลของครูรายบุคคล

	 ด้�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน	

ระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น

โรงเรยีน.......................................................................................................	สงักดั...............................

ชือ่-สกลุ	ครูผูส้อน.............................................................................................................................

ตำาแหนง่.................................................................................	ประสบการณใ์นการสอน................ปี

วชิาทีน่ำากรอบสมรรถนะไปใช.้.............................................................	ระดบัชัน้ทีใ่ชส้อน............	

หนว่ย/เร่ือง............................................................................................	เวลา.....................ชัว่โมง

รูปแบบแผนการสอนในครั้งนี้	ใช้แนวทางที่		 (	)	๑	 	(	)	๒	 	(	)	๓		 (	)	๔

สมรรถนะหลักที่ใช้ในการสอนครั้งนี้

	 (	)	ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร	สมรรถนะย่อยที่......................................................................

	 (	)	คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	สมรรถนะย่อยที่................................................................

	 (	)	ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์	สมรรถนะย่อยที่.................................

	 (	)	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	สมรรถนะย่อยที่.................................................................

	 (	)	ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน	สมรรถนะย่อยที่.........................................................

	 (	)	ทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร	สมรรถนะย่อยที่...............................................

	 (	)	ทักษะคว�มคิดขั้นสูงและนวัตกรรม	สมรรถนะย่อยที่......................................................

	 (	)	ก�รรู้เท่�ทันสื่อ	ส�รสนเทศ	และดิจิทัล	สมรรถนะย่อยที่.................................................

	 (	)	ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�	สมรรถนะย่อยที่................................

	 (	)	ก�รเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล	สมรรถนะย่อยที่.....................................

สม.๓
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ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานของครู

ประเด็น ร�ยละเอียด

๑. ความเขา้ใจของครเูกีย่วกับสมรรถนะ

และการนำาสมรรถนะไปสู่การปฏิบตัิ

๑.๑ รายการสมรรถนะและข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะในคู่มือที่ได้รับ  

ช่วยให้ท่านนำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนหรือไม่ 

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

๑.๒ ท่านใชข้้อมลูในคู่มอืส่วนใดมากท่ีสุด…………….................................

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

๑.๓ ข้อมูลและรายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในคู่มือมากที่สุดคือ

เรื่องใด

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

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

๒. แนวทางการออกแบบการเรียน 

การสอน (มขีัน้ตอนในการนำากรอบ

สมรรถนะไปออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้อย่างไร)

๒.๑ ทา่นมลีำาดบัขัน้ตอนการคดิออกแบบการสอนแบบสมรรถนะอยา่งไร

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

๒.๒ ขัน้ตอนการออกแบบการเรยีนการสอนขัน้ตอนใดยากทีส่ดุสำาหรบั

ท่าน

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

๒.๓ แนวทางการสอนสมรรถนะแนวใด (๔ แนว) ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุด

เพราะอะไร

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

๒.๔ ท่านคิดว่าน่าจะมีแนวทางการสอนสมรรถนะแนวอื่นอะไรบ้างที่

สามารถทำาได้

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

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

๓. ลกัษณะวธิกีารสอน/เทคนิคการสอน  

ที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบการ

เรียนการสอน พร้อมเหตุผล

๓.๑ การสอนแบบสมรรถนะทีท่า่นทดลองใชอ้ยูม่คีวามแตกต่างจากการ

สอนตามตัวชี้วัดที่ท่านเคยทำามาอย่างไร …………..........................

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

๓.๒  แนวทางการสอนที่ท่านเลือกแต่ละแบบมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร 

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

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

๓.๓ ท่านมีความเห็นต่อการสอนตามแนวทางที่ท่านเลือกอย่างไร

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

 ........……………………………………………………………………………........
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ประเด็น ร�ยละเอียด

๔. ปัญหาในการออกแบบการเรียน 

การสอน และการเขียนแผน 

การจัดการเรียนรู้

๔.๑ จดุใดงา่ยทีส่ดุและยากทีส่ดุในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ

สมรรถนะเป็นฐาน .........……………………………………………………

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

๔.๒ ท่านต้องการคำาแนะนำา ความช่วยเหลือในเรื่องใด

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

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

๕. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำาแผน 

การจัดการเรียนรู้ไปใช้

๕.๑  ปัญหาท่ีพบในการนำาแผนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน 

ไปใช้…..........……......................…………………………………………….

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

๕.๒ ท่านต้องการคำาแนะนำา ความช่วยเหลือในเรื่องใด

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

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

๖. ผลทีเ่กดิข้ึนกบัเดก็ จากการจัดการ

เรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะของครู

๖.๑  พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีความแตกต่างจากเดิมหรือไม่  

ในลักษณะใด 

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

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

๖.๒ ท่านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในตัวเด็กที่ท่านคิดว่า

น่าจะเป็นผลจากการสอนแบบสมรรถนะของท่าน

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

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

๗. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ๗.๑ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน

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

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

๗.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

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

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

๗.๓ ด้านพฤติกรรมครู

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

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

๗.๔  ด้านความรู้สึก เจตคติต่อการสอนและต่อเด็ก

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

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

๗.๕ ด้านการเรียนรู้ของตนเองที่เกิดขึ้น

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

 .........…………………………………………………………………………….......
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ประเด็น ร�ยละเอียด

๘. ข้อเสนอแนะในการนำาสมรรถนะ

หลักไปใช้ในการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้

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

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

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

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

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

๙. อื่นๆ ๙.๑ กรณุาสรุปว่าทา่นมคีวามเข้าใจในเรื่องหลักสตูรและการสอนแบบ

ฐานสมรรถนะอย่างไร 

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

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

๙.๒ กรุณาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

เรยีนการสอนในแบบทีเ่คยทำาอยูเ่ดิมกบัแบบฐานสมรรถนะทีก่ำาลงั

ทดลองใช้อยู่

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

 .........…………………………………………………………………………….......
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการทดลอง

ชื่อ-สกุล	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ….................................………………………………………………………	

โรงเรียน……………...................……………….…….......…………….……..สังกัด	…………….........……………….

**********************************************************

๑.	การทำางานของโรงเรียนหลังจากการร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ	

	 ๑.๑	 ด้�นก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติ

ในห้องเรียน	

❍	 ส�ม�รถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติใน

ห้องเรียนได้	โดยดำ�เนินก�รแล้วดังนี้	

๑)	 ................................................................................................................................................

๒)	 ...............................................................................................................................................

๓)	 ..................................................................................................................................................

❍	 ไม่ส�ม�รถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติใน

ห้องเรียนได้	ทั้งนี้เพร�ะ

๑)	 .................................................................................................................................................

๒)	 .................................................................................................................................................

๓)	 ..................................................................................................................................................

❍ กรณีที่ครูยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้	ท่�นมีวิธีก�รแก้ปัญห�อย่�งไร

๑)	 .................................................................................................................................................

๒)	 .................................................................................................................................................

๓)..................................................................................................................................................

สม.๔
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	 ๑.๒	ท�่นพบข้อแตกต�่งในก�รทำ�ง�นของครูระหว่�งก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนและก�รวัดผล

ต�มม�ตรฐ�นก�รเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกล�ง	๒๕๕๑	กบั	ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�ร

สอนต�มกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	อย่�งไร

❍	แตกต่�งกัน	ได้แก่	

๑)	.................................................................................................................................................

๒)	.................................................................................................................................................

๓)..................................................................................................................................................

❍ ไม่แตกต่�งกัน	ทั้งนี้เพร�ะ

๑)	.................................................................................................................................................

๒)	.................................................................................................................................................

๓)..................................................................................................................................................

๒.	แนวทางในการช่วยเหลือ	สนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการสอน	และการนำาแผนการสอนไปใช้

ในห้องเรียน

	 ๒.๑	โรงเรียนดำ�เนินก�รให้ก�รช่วยเหลือ	สนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนก�รสอนได้อย่�งไรบ้�ง	

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

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

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

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

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

	 ๒.๒	โรงเรียนมกี�รนเิทศติดต�ม	ก�รนำ�สมรรถนะไปสูก่�รจัดก�รเรยีนก�รสอนในห้องเรียน

โดยใคร	และมีวิธีก�รอย่�งไรบ้�ง	.......................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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	 ๒.๓	คว�มคิดเห็นอื่น	ๆ	.......................................................................................................

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

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

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

๓.	ปัญหา/อุปสรรคที่ผู้บริหารสถานศึกษาพบในการกำากับดูแล	ช่วยเหลือ	สนับสนุนการทำางาน

ของครู

	 	๓.๑	ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร	..............................................................................................

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

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

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

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

	 ๓.๒	ด้�นก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ................................................................

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

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

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

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

	 ๓.๓	ด้�นก�รวัดและประเมินผล	...........................................................................................

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

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

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

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

๔.	การใหค้ำาแนะนำากับครใูนกรณีทีพ่บปญัหา/อุปสรรคในการนำาสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน	

	 ๔.๑	ปัญห�ที่พบ……………….................................................................................................

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

..……………….………………………………………………………………………………………………….........................
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	 ๔.๒	ส�เหตุของปัญห�	……………….......................................................................................

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

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

	 ๔.๓	ก�รให้คำ�แนะนำ�/วิธีก�รแก้ไข	………………...................................................................

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

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

๕.	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการนำาสมรรถนะไปใช้ให้ประสบความสำาเร็จ

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

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

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

๖.	สิ่งที่จะผู้บริหารจะดำาเนินการในโอกาสต่อไป

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

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

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

								ลงชื่อ………………………………………................	ผู้เก็บข้อมูล	

	(………………………………………………….)	

	วันที่	……	เดือน……………………..พ.ศ…………
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แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศ	กำากับ	ติดตามและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองของผู้วิจัย

โรงเรียน………………………………………………...........……………….	สังกัด…………………..........……	

วันเดือนปี………………………

**********************************************************

๑.	ภาพรวมการทำางานของโรงเรียน	(แต่ละชั้นทำาแผนกี่แผน	เป็นแผนแนวทางใด	เรื่องอะไร)

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

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

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

๒.	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน

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

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

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

๓.	ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานของครู

	 ๓.๑	คว�มเข้�ใจสมรรถนะและก�รนำ�สมรรถนะไปสู่ก�รปฏิบัติ

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

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

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

	 ๓.๒	แนวท�งก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

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

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

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

	 ๓.๓	ลักษณะ/	เทคนิคก�รสอนที่ครูนำ�ม�ใช้

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

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

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

สม.๕
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๔.	ผลที่เกิดขึ้น

	 ๔.๑	คว�มเปลี่ยนแปลงของครู

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

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

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

	 ๔.๒	คว�มเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

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

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

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

๕.	ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ

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

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

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

๖.	ปัญหาสำาคัญที่พบและวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียน

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

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

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

๗.	สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

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

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

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



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน259

ภาคผนวก ก.

๘.	แนวทางในการเติมเต็ม	ช่วยเหลือโรงเรียน	และสิ่งที่ที่ปรึกษาได้ให้คำาแนะนำา

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

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

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

๙.	องค์ความรู้	/	ข้อค้นพบสำาคัญ

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

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

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

๑๐.	ข้อคิด	/	แนวคิดที่ได้รับ

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

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

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

แบบสรุปผลการดำาเนินงานในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

						ลงชื่อ………..........……………………………ผู้เก็บข้อมูล

	(……………………….……………….)

	วันที่	……	เดือน………………..พ.ศ………
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ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	ไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

(สำาหรับโรงเรียน	โรงเรียนละ	๑	ชุด	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการร่วมประชุมสนทนากลุ่ม)

โรงเรียน...................................................................................................... 

สังกัด...............................

*****************************************

๑.	 ครูในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำากรอบสมรรถนะไปใช้

ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	มาก-น้อย	เพียงใด	และสิ่งใดที่ช่วยส่งเสริมให้

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำาไปใช้	มากยิ่งขึ้น

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

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

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

๒.	ครูมีหลกัในการเลอืกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีน 

การสอนอยา่งไร	(แนวทางท่ี	๑-๔)	และครสูว่นใหญเ่ลอืกแนวทางใดในการนำากรอบสมรรถนะไปใช	้ 

เพราะเหตุใด

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

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

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

๓.	โรงเรยีนของทา่นมีแนวทางอืน่	ๆ 	ในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน	นอกเหนอื 

จากแนวทางทั้ง	๔	หรือไม่	อย่างไร

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

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

..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๔.	ครมูลีำาดบัขัน้ตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

อย่างไร	ในแต่ละแนวทาง	(แนวทางที่	๑-๔)	

แนวท�งที่	๑	......................................................................................................................................

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

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

แนวท�งที่	๒	.....................................................................................................................................

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

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

แนวท�งที่	๓	.....................................................................................................................................

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

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

แนวท�งที่	๔	.....................................................................................................................................

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

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

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

๕.	 รายการสมรรถนะและข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะในคู่มือที่ได้รับ	 ช่วยครูในการออกแบบการ

เรียนการสอนหรือไม่	อย่างไร .........................................................................................................

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

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

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

๖.	ครูใช้ข้อมูลในคู่มือส่วนใดมากที่สุด	๓	ลำาดับ	(เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย)	.....………………

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

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

..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๗.	ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการให้เพิ่มเติมในคู่มือมากที่สุดคือเรื่องใด.....…………….........…....

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

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

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

๘.	ครพูบปญัหาใดบา้งในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และมี

การแกไ้ขปญัหาอยา่งไร..........................................................................................................................................

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

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

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

๙. จุดใดง่ายที่สุด	และยากที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน

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

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

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

๑๐.	การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลให้เด็ก

เกิดสมรรถนะตามจุดประสงค์หรือไม่	อย่างไร	ทราบได้อย่างไร

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

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

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

๑๑.	 การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลต่อ

เด็กในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ	หรือไม่	 อย่างไร	 เพราะเหตุใด............................

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

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

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

..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๑๒. การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลให้ครูม ี

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	หรือไม่	อย่างไร

ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน……………………………………………..............…………………..............	

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

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

ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รวัดผลประเมินผล......………………………….............…………………

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

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

ด้�นพฤตกิรรมคร.ู................................................................................................................................

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

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

ด้�นคว�มรู้สึก	เจตคติต่อก�รสอนและต่อเด็ก......…………………………........……..............…......…………

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

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

๑๓.	ผูบ้รหิารมสีว่นสนบัสนนุการดำาเนนิงานในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนหรือไม่	อย่างไร......................................................................................................

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

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

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

๑๔.	 ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน	 ส่ิงใดที่

ท่านคิดว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	 ๓	 ประการแรก	 ท่ีจะต้องทำาเพื่อให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………..............................................................
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๑๕.	สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบ

สมรรถนะไปใช้	.................................................................................................................................

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

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

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

๑๖.	ข้อคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและ 

การนำากรอบสมรรถนะไปใช้	

หนว่ยง�นทีพ่ฒัน�หลกัสตูร...........................................................................................................................

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

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

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 .......................................................................................................................

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

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

หน่วยง�นต้นสังกัด	เช่น	สพฐ.	สพท.	กทม.	......................................................................................

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

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

๑๗.	ขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะตอ่โรงเรยีนตา่ง	ๆ 	ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำา

กรอบสมรรถนะไปใช้	……………….......................................................................................................

…...................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

คำาชี้แจง

	 กรุณ�ระบุระดับคว�มคิดเห็นของท่�นเกี่ยวกับหลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ

เน้นสมรรถนะ	ในประเด็นต่�ง	ๆ	ที่กำ�หนดให้	โดยขีดเครื่องหม�ย		ลงในช่องที่ตรงกับระดับคว�ม

คิดเห็นของท่�น

	 ระดับที่	1	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับน้อย

	 ระดับที่	2	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ค่อนข้�งน้อย

	 ระดับที่	3	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ค่อนข้�งม�ก

	 ระดับที่	4	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ม�ก

ประเด็นคำาถาม
ระดับความคิดเห็น

หมายเหตุ
1 2 3 4

จากประสบการณท์ีท่า่นไดม้โีอกาสวางแผนและทดลองสอน

บทเรียนแบบฐานสมรรถนะ	ท่านมีความคิดเห็นและความ

รู้สึกในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

	 1.	 กอ่นท่ีท�่นไดเ้รยีนรูเ้รือ่งหลกัสตูรและก�รเรยีนก�รสอน

ฐ�นสรรถนะท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

	 2.	 ขณะนีท้�่นคดิว�่	ท�่นมีคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	เรือ่ง	หลกัสตูร

และก�รจัดก�รเรียนก�รสอนอยู่ในระดับใด

	 3.	 สมรรถนะทัง้	10	ประก�ร	มคีว�มเหม�ะสมกับนกัเรียน

ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในระดับใด

	 4.	 ก�รกำ�หนดจดุประสงคก์�รเรยีนรูฐ้�นสมรรถนะ	ส�ม�รถ

ช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของท่�นดีขึ้นในระดับใด

	 5.	 ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนฐ�นสมรรถนะส�ม�รถสง่เสรมิ

ก�รเรียนรู้	เชิงรุกของผู้เรียนได้ม�กน้อยเพียงใด

	 6.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดก�รเรียนรู้ต�มจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้ม�กน้อยเพียงใด

	 7.	 ผูเ้รยีนมคีว�มพงึพอใจ/ชอบก�รเรยีนรูแ้บบฐ�นสมรรถนะ

ม�กน้อยเพียงใด
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ประเด็นคำาถาม
ระดับความคิดเห็น

หมายเหตุ
1 2 3 4

	 8.	 ท่�นมีคว�มพึงพอใจในกระบวนก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	

ที่เรียนแบบฐ�นสมรรถนะม�กน้อยเพียงใด

	 9.	 จ�กก�รสอนแบบฐ�นสมรรถนะผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ต�มที่กำ�หนดม�กน้อยเพียงใด

	 10.	 ท�่นมคีว�มพึงพอใจในผลลัพธ์ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	

ที่เรียนแบบฐ�นสมรรถนะ	ม�กน้อยเพียงใด

	 11.	 ท่�นคิดว่�ก�รสอนแบบเน้นสมรรถนะช่วยให้ท่�น

สอนได้ดี	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นกว่�เดิมเพียงใด

	 12.	 ก�รนิเทศก�รสอนช่วยให้ท่�นเกิดคว�มเข้�ใจเพิ่ม

ขึ้นม�กน้อยเพียงใด

	 13.	 ท่�นได้รับประโยชน์จ�กก�รนิเทศม�กน้อยเพียงใด

	 14.	 ท่�นเห็นด้วยกับก�รปรับหลักสูตรแกนกล�ง 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้เป็นหลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ	(ทีมุ่ง่สร�้ง

คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะต่�ง	ๆ 	 

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต)	ม�กน้อยเพียงใด

	 15	.	 ท�่นมีคว�มตอ้งก�รทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพัฒน�ก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนแบบฐ�นสมรรถนะ	ในระดับใด

ขอขอบพระคุณ

ภาคผนวก



ภาคผนวก	ข.	

ประมวลภาพถ่าย

ระหว่างการดำาเนินการวิจัย

ภาคผนวก
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การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน

และการวางแผนการทดลอง

ณ	โรงแรมเบลล่า	บี	จ.นนทบุรี		วันที่	21	กรกฎาคม	2561
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การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน

และการวางแผนการทดลอง

ณ	โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย	จ.สุราษฎร์ธานี		วันที่	22	กรกฎาคม	2561
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การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน

และการวางแผนการทดลอง

ณ	โรงเรียนเทศบาล	4	เพาะชำา	จ.นครราชสีมา		วันที่		24	กรกฎาคม	2561
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การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน

และการวางแผนการทดลอง

ณ	ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่	27	–	28	กรกฎาคม	2561
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การติดตามผลการทำางาน	และเติมเต็ม	หนุนเสริม	เติมความรู้	แลกเปลี่ยนความคิด	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ระหว่างวันที่	1	-	2	สิงหาคม	2561
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การติดตามผลการทำางาน	และเติมเต็ม	หนุนเสริม	เติมความรู้	แลกเปลี่ยนความคิด

โรงเรียนบ้านขอบด้ง	จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่	6	-	7	กันยายน	2561
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การติดตามผลการทำางาน	และเติมเต็ม	หนุนเสริม	เติมความรู้	แลกเปลี่ยนความคิด

โรงเรียนเทพศิรินทร์	9	โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์	จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่	6	-	7	กันยายน	2561
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การประชุมสนทนากลุ่ม	Focus	Group

ณ	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่	22	กันยายน	2561



ภาคผนวก



ภาคผนวก	ค.	
ตัวอย่างแผนการจัด

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ภาคผนวก
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2561ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

จากโรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

  แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ 2  หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 5

  เรื่อง 5 เวล� ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3

  หัวข้อ ก�รอ่�นเวล�เป็นชั่วโมงและน�ที จำ�นวน 1 ค�บ 

  ผู้สอน น�งส�วสุช�ด� กะจะเดิม   

1.	มาตรฐานการเรียนรู้
	 มาตรฐาน	ค	2.1	เข้�ใจพื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รวัด	วัดและค�ดคะเนขน�ดของสิ่งที่		 	
	ต้องก�รวัด	

2.	ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
 ค	2.1 ป.3/4	บอกเวล�บนหน้�ปัดน�ฬิก�	(ช่วง	5	น�ที)	อ่�นและเขียนบอกเวล�	 	
	 	 โดยใช้จุด	
	 ค	6.1	 ป.1-3/1,	ป.1-3/3	-	ป.1-3/5		

3.	สมรรถนะ

 สมรรถนะหลักพื้นฐาน สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

 สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

 สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

 สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

  
4.	สาระสำาคัญ	(Concept)	
		 น�ฬิก�เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวล�	เข็มสั้นบอกเวล�เป็นชั่วโมง	เข็มย�วบอกเวล�เป็นน�ที

5.	จุดประสงค์การเรียนรู้
		 1.	อ่�นเวล�เป็นชั่วโมงและน�ทีบนหน้�ปัดน�ฬิก�ที่กำ�หนดให้ได้	

6.	สาระการเรียนรู้	(Content)

		 	บอกเวล�เป็นน�ฬิก�และน�ที	(ช่วง	5	น�ที)
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7.	กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ

ขั้นที่ 1 Gathering 

 1. นักเรียนตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

 2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงนาฬิกา โดยครู 

ร้องนำาแล้วให้นักเรียนร้องตามพรอ้ม ๆ  กนั

 3. ครูสุ่มนักเรียนบอกถึงส่วนประกอบของ

นาฬิกาว่ามีอะไรบ้าง และใช้บอกเวลา

อย่างไร 

4. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของ

การบอกเวลาของเข็มสั้นกับเข็มยาว

15 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

 -  ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย

เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 -  ใชภ้าษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน

ทางคณิตศาสตร์

 - พดูอภปิราย แสดงความคดิ ความเหน็เกีย่วกบั 

ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

 - แกป้ญัหาหรือทำาความเขา้ใจกบัสถานการณต์า่ง ๆ   

ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ 

ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง

กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง

ความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้

 - อธิบาย นำาเสนอ ข้อมลูเชงิปรมิาณ และความ

คดิทางคณติศาสตรเ์พือ่ส่ือสารใหผู้้อืน่เข้าใจ 

โดยใช ้ศพัท ์สญัลกัษณ์ แผนภมู ิแผนภาพอยา่ง

งา่ย ๆ  รวมทัง้บอกความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา

ในชวีติประจำาวนักบัภาษา และสญัลกัษณท์าง

คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 

กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ

ขั้นที่ 2 Processing 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน

ศึกษาความรู้เรื่อง ทบทวนการบอกเวลา :  

การอ่านเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที จาก

หนังสือเรียน 

 2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน

 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเดินของเข็มยาว 

พร้อมทั้งใช้นาฬิกาจำาลองประกอบการ

อธิบายว่า เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่  

ใช้เวลา 5 นาที เดินไป 2 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 

10 นาที จนเดินไป 12 ช่องใหญ่ ใช้เวลา 

60 นาที 

 4. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจวา่ เมือ่เขม็ยาว

เดินไป 12 ช่องใหญ่ เข็มสั้นจะเดินไป 1 

ช่องใหญ่ ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน

 5. ครยูกตวัอยา่งการเดนิของเข็มยาวเพิม่เตมิ

อีก 3 - 5 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนตอบว่า

เป็นเวลาเท่าไรจนนักเรียนเข้าใจ

35 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

 - ฟังพูดอ่าน และเขียน คำาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย

เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 - ใชภ้าษาในการถา่ยทอดความคดิ และแบบแผน

ทางคณิตศาสตร์

 - พดูอภปิราย แสดงความคดิ ความเหน็เกีย่วกบั 

ความคิดทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์

 - สบืสอบมโนทศันท์างคณติศาสตร ์ทีส่นบัสนนุ

ด้วยมโนทัศน์เชิงประจักษ์

 - รวบรวมข้อมูล และจำาแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวเลขที่พบเห็นในชีวิตประจำาวัน

สมรรถนะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 

และมีภ�วะผู้นำ�

 - ปฏิบัติงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง  

เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์และนำากระบวนการ

คณิตศาสตร์ไปใช้
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ

ขั้นที่ 3 Applying 1

 1. ครูขอตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน บอกเวลา

เปน็ชัว่โมงและนาทจีากนาฬกิาจำาลองทีค่รู

กำาหนดวา่ เข็มสัน้หรอืเข็มยาวเดินไปกีช่อ่ง  

บอกเวลาเป็นเท่าไร

 2. นักเรียนทุกคนทำาใบงานที่ 6.2 เรื่อง  

การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที

 3. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย

คำาตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย

นักเรียนท่ีทำาได้ถูกต้อง ให้กำาลังใจและ

แนะนำานักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่

 4. นักเรียนทำากิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง 

ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น

ชั่วโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน 

เป็นการบ้าน แล้วนำามาส่งครูในวันถัดไป

 5. นักเรียนตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

10 สมรรถนะทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 - วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นจำานวน
ให้เหตุผล ตลอดจนการสื่อสาร สื่อความ
หมายทางคณิตศาสตร์ตามที่ตนเองมีความ
เข้าใจและให้ความเห็น

 -  ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บน
รากฐานของการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทาง
คณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน

 - ลงมอืแกป้ญัหาดว้ยตนเองอยา่งเปน็ขัน้ตอน
และเปน็ระบบโดยใชค้วามรูท้างคณติศาสตร์
หรือความรู้เกี่ยวกับสถิติความน่าจะเป็น 
ชว่ยในการตดัสนิใจลงมือแกป้ญัหาในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ

สมรรถนะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภ�วะผู้นำ�
 - ปฏิบัติงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง เพื่อ

เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และนำากระบวนการคณิตศาสตร์
ไปใช้

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 -  แก้ปญัหาหรอืทำาความเขา้ใจกับสถานการณ์ 

ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์โดยใชค้วามรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้

 -  อธบิาย นำาเสนอ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และความคดิ 
ทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
โดยใช ้ศพัท ์สญัลกัษณ์ แผนภมู ิแผนภาพอยา่ง
งา่ย ๆ  รวมทัง้บอกความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา
ในชวีติประจำาวนักบัภาษา และสญัลกัษณท์าง
คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ

ขั้นที่ 4 Applying 2

 1. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย

คำาตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย

นักเรียนท่ีทำาได้ถูกต้อง ให้กำาลังใจและ

แนะนำานักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่

 2. นักเรียนทำากิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง 

ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น

ชั่วโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน  

เป็นการบ้าน แล้วนำามาส่งครูในวันถัดไป

 3. นักเรียนตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

30 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

 - ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย

เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิด และ

แบบแผนทางคณิตศาสตร์

 - พดูอภปิราย แสดงความคดิ ความเหน็เกีย่วกบั 

ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้แบบจำาลองภาษาและสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย 

และการนำาเสนอ

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

 - แกป้ญัหาหรอืทำาความเขา้ใจกบัสถานการณ ์

ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์โดยใชค้วามรู้ 

ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง

กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง

ความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้

 - อธบิาย นำาเสนอ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และความคดิ 

ทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 

โดยใช ้ศพัท ์สญัลกัษณ ์แผนภมู ิแผนภาพอยา่ง

ง่าย ๆ  รวมทัง้บอกความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา

ในชวีติประจำาวนักบัภาษา และสญัลกัษณท์าง

คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 

กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ

ขั้นที่ 5 Self – Regulating

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ 

การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีบนหน้าปัด

นาฬิกา

30 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร
 - ฟังพูดอ่าน และเขียน คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมายเฉพาะ
ในบริบททางคณิตศาสตร์

 -  ใชภ้าษาในการถา่ยทอดความคดิ และแบบแผน
ทางคณิตศาสตร์

 - พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

 -  ใชแ้บบจำาลองภาษาและสญัลกัษณท์างคณติศาสตร์
ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และการนำาเสนอ

สมรรถนะทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 - วเิคราะหว์พิากษ์และประเมนิขอ้มลูทางคณิตศาสตร์

โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ปน็จำานวนใหเ้หตผุล ตลอดจน 
การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
ตามที่ตนเองมีความเข้าใจและให้ความเห็น

 - ตดัสนิใจหาขอ้สรปุทางคณติศาสตรบ์นรากฐาน
ของการเชือ่มโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณติศาสตร์
อย่างรอบด้าน

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 - แกป้ญัหาหรอืทำาความเขา้ใจกบัสถานการณต่์าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทาง
คณติศาสตรท่ี์เรยีนมา โดยคำานึงถงึกระบวนการ
ในการแกป้ญัหาและคำานงึถงึความสมเหตสุมผล
ของคำาตอบที่ได้

 - อธบิาย นำาเสนอ ขอ้มลูเชิงปรมิาณ และความคดิ 
ทางคณติศาสตรเ์พือ่สือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจโดยใช้  
ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่างง่าย ๆ   
รวมทั้งบอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษาใน
ชีวิตประจำาวันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณติศาสตร์ไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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8.	สื่อการเรียนรู้	หรือแหล่งการเรียนรู้

		 1)	 หนังสือเรียน	คณิตศ�สตร์	ป.3	

	 2)	 เพลงน�ฬิก�	

	 3)	 น�ฬิก�จำ�ลอง

	 4)	 ใบง�นที่	6.2	เรื่อง	ก�รอ่�นเวล�เป็นชั่วโมงและน�ที

9.	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ 6.2 ใบงานที่ 6.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำางานราย

บุคคล

แบบสั ง เกตพฤติกรรมการ

ทำางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 2  

ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม แบบสั ง เกตพฤติกรรมการ

ทำางานกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2  

ผ่านเกณฑ์

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

และมุ่งมั่นในการทำางาน

แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2  

ผ่านเกณฑ์
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ใบงานที่	6.2

คำาชี้แจง		ให้นักเรียนดูรูปน�ฬิก�	แล้วตอบคำ�ถ�ม

1.	 บนหน้�ปัดน�ฬิก�เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขใด	และเข็มย�วชี้ที่ตัวเลขใด

	 	 ตอบ	         

2.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ที่เลข	4	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที

  ตอบ	         

3.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ที่เลข	9	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที

	 	 ตอบ	         

4.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ที่เลข	10	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที

  ตอบ	         

5.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ที่เลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที

  ตอบ	         

6.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข	9	และเข็มย�วชี้ที่เลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่ชั่วโมง

  ตอบ	         

7.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข	11	และเข็มย�วชี้ที่เลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่ชั่วโมง

  ตอบ	         

8.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ที่เลข	2	และเข็มย�วชี้ที่เลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่ชั่วโมง

  ตอบ	         
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้	จากโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา	กรุงเทพมหานคร

แผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ชื่อหน่วย	หมู่ป่ากับถำ้าขุนนำ้านางนอน

ระยะเวลาในการสอน	2	สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิทยาศาสตร์		สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	

ภาษาต่างประเทศ

ประเด็นสำาคัญ	การถอดรหัสความรู้เหตุการณ์หมู่ป่า	13	ชีวิตติดถำ้า

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

				 ข้อ	1		 อ�่นคำ�หรอืขอ้คว�ม	หรอืใชค้ว�มรูป้ระสบก�รณเ์ดิมเข�้ใจและยอมรบั 

	 	 ว่�คนอ่ืนอ�จคิดไม่เหมือนตนเองและนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน 

	 	 ชีวิตประจำ�วัน

				 ข้อ	2	 ก�รฟังดูอ่�นและอ่�นข้อคว�มหรือแบบเรียนได้อย่�งถูกต้อง

				 ข้อ	3		 ผูเ้ล�่เรือ่งและตอบคำ�ถ�มไดต้รงคว�มหม�ยอย�่งมเีหตผุลต�มก�ลเทศะ

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รอ่�นหมูป่�

    -		 มีอ่�นออกเสียง

				 -		 อ่�นแล้วสรุปคว�ม

			 -		 ตอนท่ีครูแจกภ�พทีมฟุตบอลหมูป่�อะค�เดมีให้นักเรียนพูดสนทน� 

	 	 และทำ�ง�นกลุ่ม	 เรื่องก�รถ�มตอบเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเรื่องทีมหมูป่� 

	 	 ติดถำ้�หลวง

สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/1	ก�รอ่�นออกเสียงข้อคว�มได้คล่อง

สมรรถนะหลัก	 ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์

    ข้อ	4	ก�รแสดงคว�มคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้�นอย่�งมีเหตุผล

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมที่ครูกำ�หนดให้นักเรียนแสดงคว�มคิดเห็น	เห็นด้วยหรือคัดค้�น

สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/3	ก�รตั้งคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเชิงเหตุผลในเรื่องที่อ่�น

	 ท	1.1	ป.3/4	ก�รเขียนค�ดคะเนเหตุก�รณ์

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

	 ข้อ	5	ส�ม�รถใช้คำ�ศัพท์วลีส้ัน	ๆ 	และสำ�นวนในก�รส่ือส�รในชีวิตประจำ�วันได้

กิจกรรมสำาคัญ	 กิจกรรมคำ�ถ�มของครู	 ให้นักเรียนค�ดคะเนเหตุก�รณ์ว่�ถ้�ทีมหมูป่� 

	 ไม่มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษ	ก�รสนทน�วันนั้นจะเป็นอย่�งไร

 กิจกรรมดูคลิปวีดิโอหมูป่�แล้วเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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สาระการเรียนรู้	 ต	 1.2	 ป.3/1	 ก�รพูดโต้ตอบคำ�สั้น	 ๆวลีสั้นๆสำ�นวนในก�รส่ือส�รชีวิต 

	 ประจำ�วัน

สมรรถนะหลัก	 คณิตศ�สตร์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 ข้อ	 1	 ก�รแก้ปัญห�หรือทำ�คว�มเข้�ใจกับสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

	 กับคณิตศ�สตร์อย่�งมีเหตุผล

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รเรียนเรื่อง	หมูป่�ตอนลำ�เลียงหมูป่�ออกจ�กถำ้�

สาระการเรียนรู้	 ค	2.2	ป.3/1	ก�รแก้ปัญห�โจทย์เวล�

สมรรถนะหลัก	 ข้อ	5	คิดเลขอย่�งคล่องว่องไวแม่นยำ�

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รทำ�เลข	ก่อนที่จะให้โจทย์ปัญห�

สาระการเรียนรู้	 ค	 1.2	 ป.3/1	 ก�รบวกลบคูณห�รระคนจำ�นวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ 

	 ศูนย์พร้อมตระหนักถึงเหตุผล

สมรรถนะหลัก	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลังเป็นทีม

				 ข้อ	1	ทำ�ง�นต�มหน้�ที่บทบ�ทผู้นำ�และสม�ชิก

				 ข้อ	2	ประส�นคว�มคิดปรับตัวทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รอ่�นเรื่องหมูป่�และก�รเรียนเรื่องชนิดของคำ�ใน 

	 เนื้อเรื่องหมูป่�	

สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/1	อ่�นออกเสียงอย่�งคล่องถูกต้อง

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

					 ข้อ	 6	 ก�รส�ม�รถจดจำ�และใช้คำ�ศัพท์ได้ต�มระดับที่กำ�หนดเป็นวลี 

	 เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ชีวิตประจำ�วัน

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รเข้�กลุ่มที่ต้องอ่�นประโยคสั้น	ๆ	เพื่อต�มห�กลุ่มตนเอง	

สาระการเรียนรู้	 ท	4.1	ป.3/2	ก�รระบุชนิดของคำ�และบอกหน้�ที่ของคำ�

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

				 ข้อ	2	ก�รเข้�ใจและโต้ตอบกับผู้พูดผู้สนทน�ได้โดยใช้สำ�นวนง่�ยๆ

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมสนทน�ในเกมเรื่องอ�ห�ร

สาระการเรียนรู้	 -



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน288

ภาคผนวก ค.

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

				 ข้อ	2	ก�รเข้�ใจและโต้ตอบกับผู้พูดผู้สนทน�ได้โดยใช้สำ�นวนง่�ย	ๆ

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมสนทน�ในเกมเรื่องอ�ห�ร	

สาระการเรียนรู้	 ต	1.2	ป.3/1	ก�รพูดโต้ตอบด้วยก�รสนทน�ง่�ย	ๆ	 ในก�รสื่อส�รระหว่�ง 

	 บุคคล	

	 ต	1.2	ป.3/2		บอกคว�มต้องก�รง่�ย	ๆ	ของตนต�มแบบที่ฟัง

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร		

    ข้อ	 3	 ก�รพูดเล่�เรื่องและตอบคำ�ถ�มได้ตรงคว�มหม�ยชัดเจนมีเหตุผล	 

	 ถูกก�ลเทศะ

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รทบทวนเรื่องหมูป่�และก�รแสดงคว�มคิดเห็นในก�ร 

	 ตอบคำ�ถ�มของครูกับนักเรียน

สาระการเรียนรู้	 ท	3.1	ป.3/4	ก�รพูดแสดงคว�มคิดเห็นและคว�มรู้สึก

สมรรถนะหลัก	 ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์			

				 ข้อ	 4	 	 ก�รแสดงคว�มคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้�นด้วยหลักฐ�น 

	 เชิงประจักษ์อย่�งมีเหตุผลกล้�พูดกล้�รับฟังคว�มคิดเห็น

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รแสดงคว�มคิดเห็นในเรื่องนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่� 

	 ภ�ษ�อังกฤษมีคว�ม	สำ�คัญ	เพร�ะอะไร 

สาระการเรียนรู้	 ท	3.1	ป.3/4	ก�รพูดแสดงคว�มคิดเห็นและคว�มรู้สึก

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

				 ข้อ	4	ฟังหรืออ่�นเข้�ใจคำ�ศัพท์	วลี	ประโยคสั้น	ๆ	รวมถึงคำ�สั่งที่ใช้บ่อย	ๆ	 

	 ทั้งก�รพูดและก�รเขียน

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รดูวิดีโอและสนทน�	 ตอบคำ�ถ�ม	 (ตอนนี้ให้ครูต่�งช�ติ 

	 ช่วยสอน)	 และนักเรียนส�ม�รถทำ�ใบง�นก�รแปลคว�มหม�ยโดย 

	 ต�มคว�มเข้�ใจของตนเอง	

สาระการเรียนรู้	 -

สมรรถนะหลัก	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง	เป็นทีมและมีภ�วะผู้นำ�	

				 ข้อ	 1	 ทำ�ง�นร่วมกันต�มบทบ�ทปฏิบัติหน�ที่ผู้นำ�	 และสม�ชิกกลุ่มมี 

	 คว�มรับผิดชอบเพื่อบรรลุต�มเป้�หม�ย

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มในระหว่�งเรียน 

สาระการเรียนรู้	 -
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สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

				 ข้อ	4	 เป็นก�รสื่อส�รในรูปแบบต่�ง	ๆ	 โดยบอกคว�มต้องก�รโดยคำ�นึงถึง 

	 คว�มรู้สึกผู้อื่น

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รตอบคำ�ถ�มของคร ู

สาระการเรียนรู้	 ท	2.1	ป.3/2	ก�รเขียนบรรย�ยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ชัดเจน

สมรรถนะหลัก	 ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

				 ข้อ	 1	 ฟังอ่�นข้อคว�มเรื่องร�วสั้น	 ๆ	 และส�ม�รถสรุปคว�มและแสดง 

 คว�มคิดเห็นได้

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รแบ่งกลุ่มและก�รแสดงคว�มคิดเห็น

สาระการเรียนรู้	 ท	3.1	ป.3/4

	 ก�รพูดแสดงคว�มคิดเห็นและคว�มรู้สึกจ�กเรื่องที่ฟังและดู

สมรรถนะหลัก	 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ	ส�รสนเทศและดิจิทัล

				 ข้อ	3	ส�ม�รถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ	(รู้ทันสื่อ)

				 ข้อ	4	ส�ม�รถเลือกประโยชน์จ�กสื่อม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมที่ครูใช้คำ�ถ�มเรื่องท่ีเชื่อเรื่องสวดมนต์ส�ม�รถช่วยทีมหมูป่� 

	 ปิดทำ�ได้จริงหรือไม่และก�รดูภ�พถ่�ยทีมหมูป่�และกิจกรรมกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/6

	 สรุปคว�มรู้	และข้อคิดจ�กเรื่องที่อ่�นเพื่อนำ�ไปใช้ใชีวิตประจำ�วัน

	 ส	1.1	ป.3/3

	 ชื่นชมบอกแผนก�รดำ�เนินชีวิตข้อคิดจ�กตัวอย่�งที่กำ�หนด

	 ส	1.1	ป.3/6

	 ก�รเห็นคุณค่�ของก�รสวดมนต์และนั่งสม�ธิ

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

				 ข้อ	 1	 	 อ่�นคำ�หรือข้อคว�มหรือใช้คว�มรู้ประสบก�รณ์เดิม	 เข้�ใจ 

	 และยอมรับว่�คนอื่นอ�จคิดไม่เหมือนตนเองและนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 

	 ในชีวิตประจำ�วัน

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมนักเรียนอ่�นเร่ืองหมูป่�แล้วส�ม�รถนำ�ข้อมูลดี	 ๆ	 ที่ตนเอง 

	 ชอบม�เป็นข้อคิดในชีวิตประจำ�วัน 

สาระการเรียนรู้	 -
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สมรรถนะหลัก	 ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

				 ข้อ	1	ก�รรู้จักตนเองบอกสิ่งที่ตนเองทำ�ได้หรือไม่ได้

กิจกรรมสำาคัญ ครูให้นักเรียนพูดถึงจิตอ�ส�ในเรื่องหมูป่�แล้วถ�มคว�มส�ม�รถ 

	 ของนักเรียนว่�ถ้�นักเรียนไปช่วยในเหตุก�รณ์ครั้งนี้จะส�ม�รถทำ�อะไร 

	 ได้บ้�ง	

สาระการเรียนรู้	 -

สมรรถนะหลัก	 ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์

				 ข้อ	 1	 ก�รตรวจสอบข้อมูลเพ่ือตอบคำ�ถ�มที่สงสัย	 แยกแยะข้อมูลและ 

	 นำ�เสนอข้อมูลที่ตนเองเข้�ใจ	และสรุปด้วยแผนภ�พ

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมตอนที่นักเรียนได้สิ่งของแล้วนำ�ม�จำ�แนกประเภทของวัสดุ

สาระการเรียนรู้	 ว	3.1	ป.3/1

	 ก�รจำ�แนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ	 ส่วนประกอบของของใช้และ 

	 ของเล่น

สมรรถนะหลัก	 ก�รรู้เท่�ทันส�รสนเทศและดิจิทัล

				 ข้อ	4	ก�รเลือกเนื้อห�ที่มีประโยชน์จ�กสื่อม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

	 ให้เกิดประโยชน์แก่ตน

กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รสนทน�เรื่องสรุปข้อคิดจ�กเรื่องหมูป่�

สาระการเรียนรู้	 ส	 1.1	 ป.3/3	 ชื่นชมและออกแบบก�รดำ�เนินชีวิตและข้อคิดจ�กเรื่อง 

	 ที่กำ�หนดให้อ่�น
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	 หน่วยการเรียนรู้ที่	4		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	2			

อ12101	ภาษาอังกฤษ		 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ											

เรื่อง	At	the	wildlife	park	 เวลา	8	ชั่วโมง

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย	จ.สุราษฎร์ธานี

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

		 ม�ตรฐ�น	ต	1.1	 เข้�ใจและตีคว�มเร่ืองท่ีฟังและอ่�นจ�กสื่อประเภทต่�ง	 ๆ	 และแสดง 

	 	 	 	 คว�มคิดเห็นอย่�งมีเหตุผล	ตัวชี้วัด	ป.2/2	,	ป.2/3	,	ป.2/4	

		 ม�ตรฐ�น	ต.	2.2		เข้�ใจคว�มเหมือนและคว�มแตกต่�งระหว่�งภ�ษ�และวัฒนธรรม 

	 	 	 	 ของเจ้�ของภ�ษ�กับภ�ษ�และวัฒนธรรมไทย	 และนำ�ม�ใช้อย่�งถูกต้อง 

	 	 	 	 และเหม�ะสมตัวชี้วัด	ป.2/1

2.	 สาระการเรียนรู้

	 	2.1	 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  2.1.1	 ก�รอ�่นออกเสยีงคำ�	ประโยคจะต้องรูจ้กัตัวอกัษร	สระ	คำ�นงึถึงก�รเนน้เสียงหนกั-เบ�	 

เสียงสูง-ตำ่�	เสียงต้นและเสียงท้�ยซึ่งเป็นลักษณะเฉพ�ะของภ�ษ�อังกฤษที่แตกต่�งจ�กภ�ษ�ไทย

	 	 2.1.2	 ก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนเกี่ยวกับสัตว์ป่�ชนิดต่�ง	ๆ	

	 	 2.1.3	 ก�รสนทน�เกีย่วคว�มส�ม�รถโดยใชป้ระโยคถ�ม-ตอบ	เชน่	It	can	swim.	It	can’t	

fly.	Can	it	run?	Yes,	No.	และส�ม�รถเขียนประโยคคำ�ถ�มได้ถูกต้องต�มหลักไวย�กรณ์

	 2.2	 สาระการเรียนรู้สำาคัญ

  คำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�	และก�รใช้ประโยคบอกเล่�	คำ�ถ�ม	และปฏิเสธที่ใช้	can	

		 2.3	 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

3.	 สมรรถนะ		

  3.1	 สมรรถนะที่	4	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	

		 	 สมรรถนะย่อยที่	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6

		 3.2	 สมรรถนะที่	5	ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

	 	 สมรรถนะย่อยที่	5.7	
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4.	 จุดประสงค์การเรียนรู้

  เมื่อเรียนจบหน่วยนี้นักเรียน 

	 4.1	 ส�ม�รถอ่�นออกเสียงคำ�ได้ถูกต้องต�มหลักก�รโดยเน้นเสียงหนัก-เบ�	พยัญชนะต้นคำ�	

พยัญชนะท้�ยคำ�และเสียงสูงตำ่�

		 4.2	 ส�ม�รถเลือกภ�พสัตว์ที่มีคว�มหม�ยตรงกับคำ�	กลุ่มคำ�และประโยคได้

		 4.3	 ส�ม�รถอ่�นและเขียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�ได้

		 4.4	 ส�ม�รถฟังและตอบคำ�ถ�มโดยใช้	Can	ได้

		 4.5	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน	และมองโลกในแง่บวก

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่	1

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	แล้วถ�มว่�ใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์บ้�ง	จ�กนั้นให้นักเรียนช่วยกัน

บอกชื่อสัตว์ที่เคยเห็นเป็นภ�ษ�อังกฤษ	(สม.	4.5	4.6)

	 2.	 ครูบอกขอบข่�ย	 และจุดประสงค์ในก�รเรียนหน่วยนี้	 ว่�เร�จะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่�	 โดย

นักเรียนจะได้ฝึกทักษะก�ร	ฟัง	พูด	อ่�น	เขียน

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึนในสวนสัตว์	 (ในแผ่นซีดี)	 แล้วในทุกคนห�

ภ�พสัตว์ที่ได้ยินจ�กเนื้อเรื่อง	(ต	2.2	ป.	2/2	สม.	4.1)

	 	 Flo		 Can	you	guess	the	animal	?	It’s	brown.

	 	 Bing		 A	monkey	!

	 	 Flo		 Yes.

	 	 Fred		 Can	you	guess	the	animal	?	It’s	got	four	legs.

	 	 Flo		 Er…	a	crocodile	?

	 	 Fred		 No,	it’s	black	and	white.

	 	 Flo		 A	zebra	?

	 	 Fred		 Yes.

	 	 Bing		 OK.	Titch.	It’s	grey.

	 	 Titch		 Umm…

	 	 Bing		 It’s	big.

	 	 Titch		 A	dolphin?

	 	 Bing		 Yes!	Well	done.

	 	 Poppy		 OK.	It’s	brown.	It’s	small.	It’s	got	two	legs.
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	 	 Fred		 I	know,	a	bat.

	 	 Poppy		 Yes.

	 	 Mitch		 My	turn.	It’s	black	and	white.

	 	 Titch		 I	know,	a	zebra.

	 	 Mitch		 No,	listen.	It’s	got	two	legs.

	 	 Titch		 Easy!	A	penguin.

	 	 Titch		 My	turn.	It’s	brown.	It’s	got	four	legs.

	 	 Flo		 It’s	a	lion.

	 	 Titch		 Yes,	it	a	lion.

	 	 Bing		 My	turn.	It’s	green.	It’s	long.

	 	 Flo		 A	snake,	a	snake!

	 	 Bing		 No,	listen….It’s	got	four	legs.

	 	 Flo		 Mmm…a	crocodile?

	 	 Bing		 Yes!

	 	 Poppy		 My	turn.	It’s	big.	It’s	got	four	legs.	It’s	orange	and	white.

	 	 Mitch		 It’s	a	giraffe!

	 	 Poppy		 Yes,	Mitch.	That’s	right.

	 	 Fred		 It’s	green,	red,	yellow	and	blue.

	 	 Poppy	 Easy!	A	parrot.

 

	 4.	 เมื่อนักเรียนฟังเนื้อเรื่องจบแล้ว	 ครูสุ่มนักเรียนทีละคนให้บอกว่�บัตรภ�พสัตว์ที่ครูชูให้ดู	 

เรียกเป็นภ�ษ�อังกฤษว่�อย่�งไร	(ต	1.1	ป.2/2	ป2/3	สม.	4.1	4.2	4.4	4.6)

	 5.	 เมื่อครูประเมินว่�นักเรียนรู้ช่ือสัตว์ป่�แล้ว	 ครูให้นักเรียนอ่�นบทกลอนเกี่ยวกับสัตว์ป่�	 

(ต	1.1	ป.2/2	สม	4.1	4.4)

	 	 Walk	like	a	penguin,

	 	 Fly	like	a	bat,

	 	 Run	like	a	zebra,

	 	 Stretch	like	a	cat,

	 	 Swim	like	a	dolphin,	

	 	 Slide	like	a	snake,	

	 	 Talk	like	a	parrot,

	 	 Count	to	eight…1,2,3,4,5,6,7,8……จ�กนั้นครูให้นักเรียนท่องกลอนพร้อมกันทั้งห้อง
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	 6.	 เมือ่นกัเรยีนทอ่งกลอนไดค้ลอ่งแลว้	ครูให้นักเรียนออกแบบท่�ท�งก�รเคล่ือนไหวของสัตวป์�่

แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับเนื้อห�คำ�กลอน	(นักเรียนแสดงท่�ท�งประกอบ)	(สม	5.7)

	 7.	 ครูและนักเรียนร่วมกันบอกชื่อคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

	 8.	 นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดเกี่ยวกับก�รฟัง	 โดยนักเรียนจะต้องเติมหม�ยเลขให้ตรงกับภ�พสัตว์

จ�กนั้นให้นักเรียนระบุอวัยวะที่สัตว์แต่ละชนิดมี	และเขียนโดยนำ�ชื่อสัตว์ม�ใส่ให้ตรงกับภ�พสัตว์	

ขั้นสรุป

	 9.	 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวนันีเ้กีย่วกบั	ชือ่สตัว	์เสยีงรอ้งขอสตัว	์และอวยัวะ

ที่มี

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ชั่วโมงที่	2	

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

	 1.	 ครูกล่�วทักท�ยนักเรียนและทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�ที่ได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่�นม�	 

โดยใช้บัตรภ�พรูปสัตว์ถ�มนักเรียน	 จ�กนั้นให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบ	 และสุ่มนักเรียนบ�งคน

บอกชื่อสัตว์	(ต	1.1	ป.2/3	สม.	4.1	4.5	4.6)

	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อห�ที่จะเรียนในวันนี้ว่�	 เกี่ยวกับสัตว์ป่�ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึก

ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	เขียนผ่�นเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในสถ�นที่แห่งหนึ่ง

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 ครใูหน้กัเรยีนดูภ�พเก่ียวกับเหตุก�รณใ์นหนงัสอืเรยีน	และลองเด�ว่�เหตุก�รณน์ีเ้กดิขึน้ทีไ่หน	

และเกิดขึ้นอย่�งไรบ้�ง	

	 4.	 ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเก่ียวกับเหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึนที่สวนสัตว์	 จ�กนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน

เล่�เรื่องที่ได้จ�กก�รฟัง	โดยเรียงลำ�ดับเหตุก�รณ์ที่เกิดก่อน-หลัง	และจบอย่�งไร	(ต	1.1	ป.2/2	2/3	

2/4	สม.	4.2)

	 5.	 ครูให้นักเรียนห�ร�ยละเอียดบทสนทน�จ�กเรื่องแล้วเติมตัวเลขให้ตรงกันกับเหตุก�รณ์ 

ในภ�พ	และพูดประโยคที่ตรงกับภ�พเหตุก�รณ์	(ต	1.1	ป.	2/3	สม.	4.5)
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	 	 1.	Narrator	 :	 The	children	are	at	the	wildlife	park.

	 	 	 Mitch	 :	 Let’s	play	again	!	I	can	climb.	It	can	jump.	It’s	brown.	It	can’t	fly.	 

	 	 	 	 	 What	is	it	?

	 	 2.	Fred	 :	 Is	it	a	bat	?

	 	 3.	Titch	 :	 I	know	!	It’s	a	monkey.	Can	you	talk	?

	 	 4.	Titch	 :	 Monkey.	Can	you	talk	like	me	?

	 	 	 	 	 and	you	run	and	walk	like	me	?

		 	 	 	 	 Can	you	jump	and	climb	a	tree	?

	 	 5.	Narrator	 :	 Oh,dear	!	Mr.Fixit	is	in	trouble.

		 	 	 Poppy	 :	 and	Bing.	What	is	that	?

	 	 6.	Titch	 :	 It’s	red…	and	green…	and	yello.

		 	 	 Fred	 :	 Can	it	fly	?	Is	it	a	parrot	?

	 	 7.	Titch	 :	 and	Mitch	No	!	It’s	Mr.	Fixit	.

	 	 	 Flo	 :	 poor	Mr.	Fixit.

		 	 	 Fred	 :	 look	in	the	kit.

	 	 8.	Narrator	 :	 The	children	Mr.	Fixit.

		 	 	 Poppy	 :	 That’s	better.

		 	 	 Mr.Fixit	 :	 Thank	you.

	 6.	 ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเก่ียวกับสวนสัตว์อีกครั้งและให้นักเรียนแสดงต�มท่�ท�งประกอบเรื่อง	

(สม.5.7)

ขั้นสรุป

	 7.	 ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในวันนี้เก่ียวกับท่�ท�งและก�รเคลื่อนไหวของสัตว์

ชนิดต่�งๆ	

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชั่วโมงที่	3

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

	 1.	 ครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	ทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�โดยท่องเป็นบทกลอน

	 2.	 ครูชีแ้จงร�ยละเอยีดเกีย่วกบัเนือ้ห�ทีจ่ะเรยีนในวนันี	้ซึง่นกัเรยีนจะไดฝึ้กก�รใชป้ระโยคบอกเล�่	 

ปฏิเสธ	และคำ�ถ�มเกี่ยวกับสิ่งที่สัตว์ป่�ส�ม�รถทำ�ได้	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	ครอูธิบ�ยเร่ือง	ก�รใช	้can	โดยเขยีนตวัอย�่งเปน็ประโยคบอกเล�่จ�กสตัวแ์ตล่ะชนดิทีน่กัเรยีน

ได้เรียนม�	

	 	 เช่น	 monkey	–	It	can	run	.	It	can	climb	a	tree.

		 	 		 Parrot	–	It	can	fly.	It	can	walk.

	 		 จ�กนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่�งประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่สัตว์ส�ม�รถทำ�ได้	(สม.	4.2	4.4)

	 4.	 เมือ่ครปูระเมนิว�่	นกัเรียนทกุคนมคีว�มเข�้ใจเรือ่งก�รใช	้can	แลว้	ครอูธบิ�ยเพิม่เตมิเก่ียวกบั	 

ก�รใช	้cannot	(can’t)	เปน็ก�รบอกว�่	ประธ�นไมส่�ม�รถจะทำ�ส่ิงน้ัน	ๆ 	ได้	จ�กน้ันครูเขยีนตัวอย�่ง

ประโยคบนกระด�น	และให้นักเรียนอ่�นร่วมกัน	เช่น	

	 	 		 Snake	 It	can’t	run,	It	can’t	fly.	

	 	 		 Lion	 It	can’t	fly	

	 	 ครูอธิบ�ยก�รใช้	 can’t	 จ�กนั้นให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันคิดและบอกประโยคเก่ียวกับ 

สิ่งที่สัตว์ไม่ส�ม�รถทำ�ได้คนละ	 1	 ประโยค	 โดยคุณครูเดินไปทั่วห้องและพย�ย�มกระตุ้นนักเรียน 

ที่ข�ดคว�มมั่นใจ	 หรือไม่มีส่วนร่วมในก�รเรียนให้แสดงคว�มคิดเห็น	 ห�กประเมินว่�นักเรียน 

ยังไม่เข้�คุณครูอธิบ�ยซำ้�อีกครั้ง	(ต	1.1	ป.2/2	2/3	2/4	สม.	4.2)

	 5.	 ครูอธิบ�ยเพิ่มเติมก�รใช้	can	เพื่อถ�มคำ�ถ�มว่�	ประธ�นส�ม�รถทำ�ได้หรือไม่ห�กประธ�น

ส�ม�รถทำ�ได้จะตอบ	Yes	ห�กประธ�นไม่ส�ม�รถทำ�ได้จะตอบ	No	

	 	 ตัวอย่�ง	ภ�พ	zebra		 Can	it	swim	ตอบ	No

		 	 		 	 	 Can	it	run	ตอบ	Yes

	 	จ�กนั้นให้นักเรียนฟังคำ�ถ�มจ�กซีดี	แล้วตอบเป็นภ�ษ�อังกฤษว่�เป็นสัตว์ชนิดใด

	 คำ�ถ�ม	:		 Can	it	swim?		 	 -	Yes.

	 		 		 Can	it	run?		 		 -	No.	

	 		 		 Can	it	climb	a	tree?		 -	No.

	 		 		 Can	it	fly?		 		 -	Yes.

	 คำ�ตอบ	:	 (it ‘s a bat.)

	 คำ�ถ�ม	:		 Can	it	swim?	 		 -	Yes.

		 	 		 Can	it	run?		 		 -	Yes.	

	 		 		 Can	it	climb	a	tree?		 -	No.

	 		 		 Can	it	fly?		 		 -	No.
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	 คำ�ตอบ	:	 (it	‘s	a	giraffe.)

	 คำ�ถ�ม	:		 Can	it	swim?		 	 -	Yes.

	 		 		 Can	it	run?		 		 -	No.	

	 		 		 Can	it	climb	a	tree?		 -	Yes.

	 		 		 Can	it	fly?		 		 -	No.

	 คำ�ตอบ	:		 (it	‘s	a	snake.)	(ต	1.1	ป.2/4	สม.	4.2)

	 6.		จ�กนั้นครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกก�รฟังเรื่องเกี่ยวกับ	นก	2	ชนิดคือ	parrot	และ	penguin	

โดยเนือ้เรือ่งจะอธบิ�ยสิง่ทีน่กทัง้	2	ชนดิทำ�ไดแ้ละไมส่�ม�รถทำ�ไดเ้ปน็ภ�ษ�องักฤษ	และใหน้กัเรยีน

บอกว่�เป็นนกชนิดใด

	 7.	 เมื่อประเมินว่�นักเรียนมีคว�มเข้�ใจแล้วครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคว�ม

ส�ม�รถของสัตว์	 (ก�รใช้	 can)	 โดยให้นักเรียนเลือกวงกลมล้อมรอบภ�พสัตว์ให้ถูกต้อง	 (ต	 1.1	 

ป.2/3)

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	fly?	  - Yes. 

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	bat.

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	swim?	  - No. 

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	parrot.	

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	run?	  - No. 

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	dolphin.	

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	swim?	  - Yes.

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	penguin.

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	climb	a	tree?	 - Yes.

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	monkey.

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	climb	a	tree?	 - No.

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	giraffe.

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	run?	  - Yes.

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	lion.

	 คำ�ถ�ม	:	Can	it	fly?	   - No. 

	 คำ�ตอบ	:	It’s	a	crocodile.

ขั้นสรุป

	 8.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้	can	ในประโยคบอกเล่�	ประโยค

ปฏิเสธ	และประโยคคำ�ถ�ม
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ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	4	

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน	

 1.	 ครกูล�่วทกัท�ยนกัเรยีน	และทบทวนเกีย่วกบัสตัวป์�่จ�กนัน้ทบทวนเรือ่งก�รถ�มโดยใช	้Can	

it….?	ก�รตอบคำ�ถ�ม	Yes.	/	No.

	 2.	 ครูแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อห�ที่จะเรียนในวันนี้	 โดยนักเรียนจะได้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับ

คว�มส�ม�รถต�่ง	ๆ 	ของสตัวแ์ตล่ะชนดิทีแ่ตกต�่งกันซึง่นกัเรยีนไดรู้จ้กัสตัว์ป่�ในช่ัวโมงทีผ่�่นม�แลว้	 

นักเรียนจะได้ฝึกก�รฟัง	พูด	อ่�นและเขียน

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 ครใูหนั้กเรยีนดูภ�พในหนังสอืเรียน	และรว่มกนัสงัเกตลกัษณะพฤตกิรรมของสตัวแ์ต่ละชนดิ

ก่อนที่จะไปร้องเพลง

	 4.	 เมื่อนักเรียนดูภ�พแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันอ่�นเนื้อเพลง	

	 5.	 เมื่อนักเรียนอ่�นเนื้อเพลงถูกต้องแล้ว	ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง

	 6.	 นักเรียนร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ป่�	(สม.	4.4	5.7)

	 	 The	monkey	says

	 	 Now	all	watch	me

	 	 The	monkey	says

	 	 Look	carefully.

	 	 Can	you	do	this?

	 	 Can	you	do	this?

	 	 I	can,	I	can’t

	 	 We	all	can	play!

	 	 Who’s	the	monkey	now?

	 5.	 เม่ือนกัเรยีนรอ้งเพลงไดค้ลอ่งแคลว่แลว้	ครใูหน้กัเรยีนทกุคนออกแบบท�่ท�งก�รเคลือ่นไหว

ของสัตว์ป่�	ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงที่ได้จ�กก�รฟัง	(นักเรียนแสดงท่�ท�งประกอบ)	(สม.	5.7)
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ขั้นสรุป

	 6.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อห�เกี่ยวกับเนื้อห�ของเพลงที่ร้อง	และก�รบอกลักษณะของ

สัตว์ป่�แต่ละชนิด

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	5	

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

	 1.	 ครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	แล้วถ�มนักเรียนว่�ใครเคยว�ดรูปสัตว์ชนิดใดบ้�ง	โดยให้นักเรียน

บอกชื่อสัตว์เป็นภ�ษ�อังกฤษ

	 2.	 ครูแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้	ว่�จะเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของนก

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 ครอูธบิ�ยว�่นกมอีวยัวะอะไรบ้�ง	นกัเรยีนดูภ�พประกอบ	พรอ้มออกเสยีงช่ืออวัยวะ	(head,	

body,	wings,	tail,	eye,	feathers	and	beak)	(ต	1.1	ป.2/2	2/3)

	 4.	 จ�กนั้นครูให้นักเรียนฟังเร่ืองที่ เกี่ยวกับขั้นตอนก�รว�ดรูปนก	 (ในแผ่นซีดี)	 

แล้วห�คำ�ศัพท์และรูปภ�พ

	 	 Can	you	draw	a	parrot?	Listen.

	 	 Start	like	this:	draw	a	body,	the	head,	the	wings	and	the	tail.

	 	 Then	draw	the	feather,	the	beak	and	the	eye.

	 	 Then	color	the	feather	red	and	green.

	 	 Then	color	the	beak,	the	face	and	the	eye.

	 	 คำ�ตอบ	d,	b,	c,	a

	 5.	 ครูสุ่มนักเรียนออกม�ว�ดรูปนกบนกระด�น	 โดยฟังคำ�สั่งจ�กครูและเพื่อน	 

โดยครูจะพูดยกตัวอย่�งเช่น	draw	the	body	จ�กนั้นครูสุ่มให้นักเรียนบ�งคนบอกให้เพื่อนว�ดรูป

นก	draw	the….	

	 6.	 ครูให้นักเรียนอ่�นประโยคท่ีเกี่ยวกับก�รบอกลักษณะของนกแก้ว	 ซึ่งมีสีสัน 

ที่แตกต่�งกันออกไปแล้วห�รูปภ�พจ�กนั้นให้นักเรียนนำ�ตัวอักษร	a-d	เติมท้�ยประโยค
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ขั้นสรุป

	 7.	ครแูละนกัเรียนรว่มกนัสรปุคว�มรูท้ีไ่ดใ้นวนันี้โดยใหน้ักเรยีนทำ�แบบฝกึหดั	เขยีนบอกอวยัวะ

ส่วนต่�ง	ๆ	ของนก	แล้วสรุปก�รขั้นตอนก�รว�ดรูป

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	6	

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

	 1.	 ครกูล่�วทักท�ยนกัเรยีน	ครทูบทวนคำ�ศัพทโ์ดยใหน้กัเรียนดบูตัรภ�พทีเ่กีย่วกับอวัยวะต�่ง	ๆ 	 

ของนก	ได้แก่	head,	tail,	body,	wings,	feather	and	beak	และให้นักเรียนพูดออกเสียง	จ�กนั้น

ครูทบทวนขั้นตอนก�รว�ดรูปของนก

	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ�ในวันนี้	ซึ่งเกี่ยวกับก�รว�ดรูป	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 ครูแจกใบง�น	My	penguin	คนละ	1	ใบง�น	แล้วให้นักเรียนว�ด	penguin	และระบ�ยสี	

ต�มขั้นตอนก�รว�ดรูปที่เรียนในชั่วโมงที่	5	(สม.	5.7)

	 4.	 เมือ่นกัเรยีนว�ดรปูระบ�ยสเีสรจ็เรยีบร้อยแลว้	ครูใหน้กัเรียนเขยีนบอกลกัษณะของ	penguin	

ของตนเอง	เช่น

	 	 -	My	penguin	has	got……,	it’s	got	a	black	and	white	body.

	จ�กนั้นครูให้นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนที่เป็นคู่ของตนเอง

	 5.	 เมื่อครูประเมินว่�นักเรียนพูดได้แล้ว	 จ�กน้ันครูให้นักเรียนนำ�เสนอผลง�นของตนเอง 

หน้�ชั้นเรียนจ�กใบง�น	My	penguin	

ขั้นสรุป

	 6.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กกิจกรรมในวันนี้

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชั่วโมงที่	7

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

 1. คุณครูกล่�วทักท�ยนักเรียนแล้วทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�	จ�กนั้นชี้แจงร�ยละเอียด

เกี่ยวกับเนื้อห�ที่จะเรียนในวันนี้	โดยนักเรียนจะฝึกก�รอ่�นออกเสียงคำ�ในระบบ	phonics	ก�รตอบ

คำ�ถ�ม

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 2.	 ครูให้นักเรียนอ่�นประโยคต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 		 -	Look	at	my	monkey.	It’s	got	a	baby	and	a	head

		 		 -	Now	it’s	got	a	face	and	ear.

	 		 -	Now	it’s	got	arm	and	legs.

	 		 -	And	now	it’s	finished!	จ�กนั้นให้นักเรียนเติมตัวเลขให้ตรงกับคว�มหม�ย

	 3.	 จ�กนัน้ครฝูกึก�รออกเสยีง	(p	และ	g)	โดยใหน้กัเรยีนฟงั	(ในแผน่ซดี)ี	ซึง่คณุครจูะใชเ้ทคนคิ

ก�รฝึกออกเสียงแบบคำ�ศัพท์มีดังนี้	 phonic	 parrot	 penguin	 picture	 orange	 giraffe	 juggle	 

(ต	1.1	ป.2/2)

		 	 A	parrot?	A	penguin?

		 	 A	penguin?	A	parrot?

	 	 Is	it	picture	of	a	penguin?

		 	 or	a	picture	of	a	parrot?

		 	 The	orange	giraffe	can	juggle	and	jump.

	 	 The	orange	giraffe	can	juggle	and	jump.

	 	 The	orange	giraffe	can	juggle	and	jump.

	 4.	 เมื่อนักเรียนออกเสียงคำ�ศัพท์ที่ข้ึนต้นด้วย	 P	 และ	Q	 ได้ถูกต้องแล้ว	 คุณครูให้นักเรียน 

ดูภ�พสัตว์	 ให้นักเรียนบอกช่ือสัตว์แต่ละชนิดเป็นภ�ษ�อังกฤษ	 ให้นักเรียนเลือกสัตว์	 1	 ชนิด	 

โดยบอกว่�	It	can……….	I	can’t…………

	 5.	 จ�กนั้นให้นักเรียนอ่�นตัวอย่�งประโยคท่ีกำ�หนดให้	 It	 can	 swim,	 It’s	 got	 a	 tail,	 

It’s	gray	and	white.	I	know!	It’s	a	dolphin	

	 6.	 เมื่อคุณครูอธิบ�ยเนื้อห�แล้ว	คุณครูให้นักเรียนฟังเรื่อง	(แผ่นซีดี)	และให้นักเรียนห�ว่�เป็น

สัตว์ชนิดใด	(บอกเป็นตัวเลข)

	 	 Boy	:	It	can	swim.	It’s	got	a	tail.	It’s	gray	and	white.	

	 	 Girl	:	I	know!	It’s	a	dolphin	(8)

	 	 Boy	:	Yes!	your	turn.

	 	 Girl	:	It	can	run.	It’s	yellow.	It’s	got	four	leg.
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	 	 Boy	:	I	know!	It’s	a	lion.	(4)

	 	 Girl	:	Yes!	your	turn.

	 	 Boy	:	It	can	run.	It’s	got	four	leg.	It’s	black	and	white.

	 	 Girl	:	I	know!	It’s	a	zebra.	(3)

	 	 Boy	:	Right!

	 7.	 เมื่อนักเรียนฟังจ�ก	(แผ่นซีดี)	แล้วคุณครูตั้งคำ�ถ�มถ�มนักเรียนเพิ่มเติม

		 	 -	It	can	run.	It’s	four	legs.	It’s	grey	and	white.	The	answer	is	a	rabbit.(1)

	 	 -	It	can’t	swim.	It’s	has	long	body.	It’s	brown,	yellow	and	white.	the	answer	

is	snake.(7)

ขั้นสรุป

	 8.	 คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคว�มรู้ที่ได้เรียนในวันนี้	เกี่ยวกับก�รอ่�นออกเสียงคำ�	และ

ก�รบอกลักษณะ	คว�มส�ม�รถของสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่�งกันออกไป

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	8

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

	 1.	 คุณครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	ครูทบทวนคว�มรู้เดิมเรื่อง	can	

	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดเนื้อห�ที่จะเรียนในวันนี้	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

	 3.	 คณุครใูหน้กัเรยีนดคูำ�ในต�ร�งทีก่ำ�หนดม�ให	้(หนงัสอื)	แลว้ถ�มนกัเรยีนว�่มคีำ�ว�่อะไรบ�้ง	

(run,	fly,	swim,	climb	a	tree)	หลังจ�กนั้นถ�มชื่อสัตว์ที่กำ�หนดม�ให้ว่�มีสัตว์ชนิดใดบ้�ง	(zebra,	

dolphin,	snake,	penguin)

	 4.	 ครอูธบิ�ยขัน้ตอนก�รทำ�แบบฝกึหดั	จ�กนัน้ใหน้กัเรยีนฟงัเรือ่ง	(แผน่ซดี)ี	แลว้ทำ�แบบฝกึหดั

(จ�กเรื่องให้นักเรียนก�ถูกหรือผิด	แล้วบอกชื่อสัตว์)

		 	 1.		Girl	 :	 Can	it	run?	Boy	:	No.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	fly?	Boy	:	No.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	swim?	Boy:	Yes.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	climb	a	tree?	Boy	:	Yes.
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	 	 2.		Boy	:	 Can	it	climb	a	tree?	Girl	:	No.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	fly?	Girl	:	No.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	run?	Girl	:	Yes.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	swim?	Girl	:	yes.

	 	 3.		Girl	 :	 Can	it	fly?	Boy	:	No.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	swim?	Boy	:	Yes.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	climb	a	tree?	Boy	:	No.

	 	 	 Girl	 :	 Can	it	run?	Boy	:	No.

	 	 4.	 Boy	:	 Can	it	swim?	Girl	:	Yes.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	fly?	Girl	:	No.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	run?	Girl	:	Yes.

	 	 	 Boy	:	 Can	it	climb	a	tree?	Girl	:	No.

	 5.	 เมือ่นกัเรยีนฟงัและเขยีนชือ่สตัว์แลว้คณุครแูละนักเรยีนรว่มกนัพดูคยุเกีย่วกบัสตัว์และคว�ม

ส�ม�รถของสัตว์	เช่น	Number	1	is	a	snake.	It	can’t	run	(x),	It	can’t	swim	(x),	It	can	climb	

a	tree.

	 6.	 จ�กนั้นคุณครูให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนเลือกประโยคในกล่องข้อคว�ม	(It’s	

yellow	and	brown.	It	can	run.	It	can	fly.	It’s	a	giraffe.	It’s	a	parrot.	It’s	red	yellow	and	

green.	It	can	fly.	it	can’t	swim.	ม�เติมให้ตรงกับภ�พสัตว์	parrot	และ	giraffe	

	 7.	 เมือ่นกัเรยีนเลอืกประโยคไปเตมิแลว้ใหน้กัเรยีนระบ�ยสภี�พสตัวใ์หต้รงกบัทีน่กัเรยีนเขยีน

ประโยค

	 8.	 คุณครูให้นักเรียนดูภ�พ	 คุณครูถ�มนักเรียนว่�เป็นสัตว์ชนิดใด	 ให้นักเรียนบอกเป็นภ�ษ�

อังกฤษมีอวัยวะส่วนใดบ้�ง	ให้นักเรียนอ่�นประโยคแล้วเติมตัวเลขให้ตรงกับภ�พ

ขั้นสรุป

	 9.	คุณครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5.	 การวัดและประเมินผล
		 5.1	ประเมินทักษะการ	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	
	 	 -	 ประเมินก�รฟังจ�กในหนังสือแบบฝึก	Activitybook	2
	 	 -	 ประเมินก�รพูด	 จ�กก�รสนทน�กับครูและเพ่ือนในระหว่�งก�รเรียนและก�รนำ�เสนอ
ใบง�น	My	penguin	
	 	 -	 ประเมินก�รอ่�น	จ�กเนื้อเรื่อง	At	the	wildlife	park
	 	 -	 ประเมินก�รเขียน	จ�กก�รทำ�แบบฝึกหัด	Activitybook	2
6.	 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้	
		 6.1	สื่อการเรียนรู้	
		 	 -	หนังสือ	Incredible	Classbook	2	และ	Incredible	Activitybook	2
		 	 -	บัตรภ�พ
		 	 -	ซีดี
		 6.2	แหล่งการเรียนรู้
   - ห้องกิจกรรมก�รเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนบ้านขอบด้ง	จ.เชียงใหม่

แบบแผนในก�รออกแบบก�รเรียนรู้ฐ�นสมรรถนะ	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

ชื่อหน่วย	ย�เสพติด	ระยะเวล�ในก�รสอน	2	สัปด�ห์

บูรณ�ก�รส�ระ	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�	

และวัฒนธรรม		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์		กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี		และกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ

ประเด็นสำ�คัญปัจจุบัน
(Current Local/

National & Global Issues)

สมรรถนะหลัก
(Core Competencies)

คำ�ถ�มสำ�คัญ
(Key Questions)

ส�ระคว�มรู้ในศ�สตร์
ส�ข�ต่�ง ๆ

(Subject/Discipline Area)

ยาเสพติด  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 การสบืสอบทางวทิยาศาสตร ์

และจิตวิทยาศาสตร์
 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 

และดิจิทัล
 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/

ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล
 การทำางานแบบรวมพลงั เปน็

ทีม และมีภาวะผู้นำา
 ทักษะชีวิตและความเจริญ

แห่งตน
 ทักษะการคิดขั้นสูง และ

นวัตกรรม

 รู้จักและปกป้องตนเอง
จากยาเสพติด

 ยาเสพติดหมายถึงอะไร
 นักเรียนรู้ประวัติความ

เป็นมาของยาเสพติด
หรือไม่ อย่างไร

 ยาเสพติดมีกี่ประเภท
 โทษของยาเสพตดิมอีะไร

บ้าง
 นกัเรยีนจะมวีธิปีอ้งกนัตวั

เองจากยาเสพตดิอยา่งไร
 นกัเรียนจะปกปอ้งชมุชน

จากยาเสพติดอย่างไร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 กลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ผลก�รเรียนรู้ 

(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC 

COMPETENCIES)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ

(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE) เนื้อห�ส�ระ (CONTENT)

ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

1. ดูภาพยนตร์สั้น และ ทำาความเข้าใจ

โดยใช้ประสบการณเ์ดมิ เกี่ยวกบัคำา

และประโยคเพือ่ใหต้นมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจผูอ้ื่น เพลิดเพลินจากการฟงั ดู 

คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่ือส่ิงที่  

ได้รับรู้ 

2.  พูด เล่าเรื่อง และตอบคำาถามหลัง

จากการดภูาพยนตร์สัน้ ไดต้รงความ

หมาย ชดัเจน มเีหตผุล ถูกกาลเทศะ 

มมีารยาท และ ถูกตอ้งตามอกัขรวิธี

จากแบบแผนที่ถูกต้องและสร้าง

ประโยค ใหม่ ๆ ที่ยากขึ้นอย่างค่อย

เป็นค่อยไป 

3. ใช้ภาษาเชญิชวนใหช้มุชนเหน็ถงึโทษ

ของยาเสพตดิ โดยการ ใชป้ระสบการณ์

และความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 

4.  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยด้วย

ความสนุก และภูมิใจ โดย ใช้ความรู้

ทีม่อียูเ่ดมิ ในการพดู อา่น และเขียน

เพือ่เพิม่ประสบการณท์างภาษาและ

ความมั่นใจ

ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร ์

1. ตัง้คำาถามสำาคญัเกีย่วกับเรือ่งทีเ่รยีน

ไดอ้ยา่งมเีหตผุลและ สมัพนัธก์บัเรือ่ง

ที่เรียน 

2. วางแผนในการหาข้อมูล เพื่อตอบ 

คำาถามที่สงสัย 

3.  นำาเสนอผลการจดักระทำาขอ้มูลเปน็

ทีเ่ขา้ใจ อภปิรายผล และสรปุผลดว้ย

แผนภาพประกอบข้อความ 

4. ออกแบบป้ายรณรงค์ โดยใช้ความรู้

พืน้ฐานดว้ยความ พยายาม และมุง่มัน่  

ผ่านขั้นตอนการระบุวัสดุอุปกรณ์

ที่เหมาะสม

ตอนที่ 1 ย�เสพติดและก�รป้องกันตัวเองจ�ก

ย�เสพติด (ระยะเวล� 10 ชั่วโมง) 

คำ�ถ�มสำ�คัญ

 ดูภาพยนตร์สั้นเรื่อง คิดผิดคิดใหม่

 เด็ก ๆ เห็นอะไรจากการชมภาพยนตร์ส้ัน

เรื่อง “คิดผิด คิดใหม่”

 เด็ก ๆ  คิดวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในภาพยนตรส์ัน้

เรื่องนี้เกิดจากอะไร 

 นักเรียนรู้จักยาเสพติดหรือไม่อย่างไร

 นักเรียนสืบค้นข้อมูลยาเสพติด 

 ยาเสพติดหมายถึง 

 นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด

หรือไม่ อย่างไร

 ยาเสพติดมีกี่ประเภท

 โทษของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 

 นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากยาเสพติด

อย่างไร

 นักเรยีนจะปกป้องชุมชนจากยาเสพตดิอยา่งไร

คว�มรู้ Knowledge 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(ท 1.1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/5 ท 2.1 ป.3/2) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(ส 2.1 ป.3/2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(ว 3.1 ป.3/2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา

(พ 5.1 ป.3/1) 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลยี

(ง 1.1 ป.3/1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(ศ 1.1 ป.3/10)

ตัง้คำาถามและตอบคำาถามจากภาพยนตร์

สั้น เรื่องคิดผิดคิดใหม่

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

บอกความหมาย ประวตั ิประเภท โทษ 

และการป้องกันตัวจากยาเสพติด

ตัง้คำาถามและตอบคำาถามจากเรือ่งทีอ่า่น

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
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ผลก�รเรียนรู้ 

(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC 

COMPETENCIES)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ

(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE) เนื้อห�ส�ระ (CONTENT)

ก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล 

1. เลือกเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่ได้จาก

สื่อสารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  

ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ

ครอบครัว

2. เลือกข้อมูล สร้างข้อมูล สร้างสื่อในแบบ

ฉบับของตนเองได้ แล้วสื่อสารโดยคำานึง

ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น

ก�รเปน็พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็/ตืน่รูท้ีม่สีำ�นกึส�กล 

1. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ต่อครอบครัว ชั้นเรียน โรงเรียน และ

ชุมชนได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็น 

สมาชิกของชุมชน 

2. ร่วมกับผู้อื่นแสวงหาทางออกอย่างเป็น

เหตุเป็นผล เมื่อเผชิญกับปัญหา ความ

ขัดแย้ง หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน 

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา หรือ

แก้ไขปัญหาส่วนรวมท่ีเหมาะสมตามวัย

ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 

และมีภ�วะผู้นำ� 

1. ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดกำาหนด

เป้าหมายร่วมกัน ทำางานร่วมกันตาม

บทบาทที่ได้รับมอบหมายทั้งการ

เป็นผู้นำาจูง ใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตาม

เป้าหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

สมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ  

อย่างไว้วางใจกัน เพื่อบรรลุ เป้าหมาย 

ที่กำาหนดร่วมกัน 

2. รับฟังความคิดเห็นอย่างตั้งใจ เพื่อให้

เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 

3. ประสานความคิด ปรับตัว สร้างความ

เข้าใจเพื่อความสุขใน การทำางาน เล่น

และอยู่ร่วมกัน

ตอนที่ 2 ทำ�ป้�ยรณรงค์ป้องกันย�เสพติด 

(ระยะเวล� 6 ชั่วโมง) 

คำ�ถ�มสำ�คัญ

 วางแผนการทำาป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

 นำาความรู้จากการเรียนมาสรุปสิ่งที่จะเขียน

ลงในป้ายรณรงค์

 ออกแบบป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

 จัดทำาป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ตอนที่ 3 รณรงค์ป้องกันย�เสพติด (ระยะเวล� 

2 ชั่วโมง) 

 คำาถามสำาคัญ

 นักเรียนจะมีส่วนร่วมปกป้องคนในชุมชน

จากปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง

 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและนำาป้ายที่

จัดทำาขึ้นติดไว้ที่กระดานความรู้ในโรงเรียน 

และชุมชน

ก�รวัดและประเมินผล (ระยะเวล� 2 ชั่วโมง)

 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อะไร

บ้างจากการเรียนและทำากิจกรรมหน่วย

บูรณาการยาเสพติด

ทักษะ Skills

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(ท 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3  

ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ท 4.1 ป.3/5) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

(ส 2.1 ป.3/1) 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

(ว 8.1 ป.3/2 ป.3/2 ป.3/3  

ป.3/6 ป.3/8) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและ

พลศึกษา 

(พ 5.1 ป.3/2) 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี 

(ง 1.1 ป.3/2 ง 2.1 ป.3/1 ง 3.1 

ป.3/1) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(ศ 1.1 ป.3/6)

 แต่งบทความรณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติด

 ออกแบบป้ายรณรงค์ และ

เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

 จดัทำาและตกแตง่ปา้ยรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด

 การคิด การออกแบบ และ

การวางแผนการทำางาน

 การคิดสร้างสรรค์

 การทำางานร่วมกับผู้อื่น

 การใชค้ำาถามและตอบคำาถาม 

 การสือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจอยา่ง

ชาญฉลาด

 การเปน็ผูน้ำาผูต้ามและเคารพ

ผู้อื่น

เจตคต/ิคณุลกัษณะ (attribute/ 

attitude)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(ท 1.1 ป.3/9 ท 2.1 ป.3/6 ท 3.1 

ป.3/6 ท 4.1 ป.3/6) 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี 
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ผลก�รเรียนรู้ 

(LEARNING OUTCOME /SPECIFIC 

COMPETENCIES)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ

(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE) เนื้อห�ส�ระ (CONTENT)

ก�รวัดและประเมินผลเสนอแนะ Suggested Assessment

Formative

สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำาถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำางานในแต่ละขั้นตอน 

เพื่อแก้ปัญหา กระตุ้น และต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ทักษะการคิดขั้นสูง และ

นวัตกรรม ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา 

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสีำานึกสากล

Summative 

 1. สะท้อนคิด และสะท้อนผลเพื่อประเมินการทำางาน และผลงาน โดยระบุสิ่งที่ทำาได้ดี สิ่งที่

ควรพัฒนา พร้อมหลักฐานอ้างอิง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการทำางานของตนเอง

และกลุ่ม

 2. ทำาปา้ยรณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ โดยใชป้ระสบการณ์และความรู้ทีไ่ดรั้บจากการเรียนหนว่ย

การเรียนรู้ของตนมาประกอบ และนำาป้ายที่ทำาขึ้นมาเผยแพร่ให้แก่ชุมชน 

เนื้อห�ส�ระเสนอแนะ

Suggested content

แหล่งก�รเรียนรู้เสนอแนะ Suggested Resource

 - คลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

 - ภาพยนตร์เรื่องสั้น “คิดผิดคิดใหม่”

 - บุคลากรในโรงเรียน

 - สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สมรรถนะของผู้เรียน

	 -	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร	

	 -	 ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์	

	 -	 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ	ส�รสนเทศ	และดิจิทัล	

	 -	 ก�รเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส่วนร่วมและสำ�นึกส�กล	

	 -	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�	

	 -	 ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน	

	 -	 ทักษะก�รคิดขั้นสูง	และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

	 ท	1.1	ป.3/2		 อธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�และข้อคว�มที่อ่�น	

	 ท	1.1	ป.3/3		 ตั้งคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่�น	

	 ท	1.1	ป.3/2		 สรุปคว�มรู้และข้อคิดจ�กเรื่องที่อ่�นเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	

	 ท	3.1	ป.3/1		 เล่�ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นคว�มรู้และคว�มบันเทิง	

	 ท	3.1	ป.3/2		 บอกส�ระสำ�คัญจ�กก�รฟังและก�รดู	

	 ท	3.1	ป.3/3		 ตั้งคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู	
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	 ท	3.1	ป.3/4		 พูดแสดงคว�มคิดเห็นและแสดงคว�มรู้สึกจ�กเรื่องที่ฟังและดู	

	 ท	3.1	ป.3/5		 พูดสื่อส�รได้ชัดเจนตรงต�มวัตถุประสงค์	

	 ท	3.1	ป.3/6		 มีม�รย�ทในก�รฟัง	ก�รดู	และก�รพูด	

	 ท	4.1	ป.3/5		 แต่งคำ�คล้องจองและคำ�ขวัญ	

	 ส	2.1	ป.3/1		 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนต�มประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและ 

	 	 ท้องถิ่น	

	 ส	21	ป.3/2	 บอกพฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 

	 	 ที่หล�กหล�ย	

	 ว	3.1	ป.3/2		 อธิบ�ยก�รใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

	 ว	8.1	ป.3/1	 ตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษ�ต�มที่กำ�หนดให้และคว�มสนใจ	

	 ว	8.1	ป.3/2		 ว�งแผนก�รสังเกต	เสนอวิธีสำ�รวจตรวจสอบ	ศึกษ�ค้นคว้�	โดยใช้คว�มคิด 

	 	 ของตนเอง	ของกลุ่มและค�ดก�รณ์สิ่งที่จะพบจ�กก�รสำ�รวจตรวจสอบ	

	 ว	8.1	ป.3/3	 เลอืกใชว้สัดอุปุกรณ์	เครือ่งมอืทีเ่หม�ะสมในก�รสำ�รวจตรวจสอบ	และบนัทกึ 

	 	 ข้อมูล	

	 ว	8.1	ป.3/6		 แสดงคว�มคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจ�กกลุ่มนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มรู้	

	 ว	8.1	ป.3/8		 นำ�เสนอจัดแสดงผลง�นโดยอธิบ�ยด้วยว�จ�	 และเขียนแสดงกระบวนก�ร 

	 	 และผลของง�นให้	ผู้อื่นเข้�ใจ	

	 พ	5.1	ป.3/1		 ปฏิบัติตนเพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิต	

	 พ	5.1	ป.3/2		 แสดงวิธีขอคว�มช่วยเหลือจ�กบุคคลและแหล่งต่�ง	ๆ	เมื่อเกิดเหตุร้�ย

	 ง	1.1	ป.3/1		 อธิบ�ยวิธีก�รและประโยชน์ก�รทำ�ง�นเพื่อช่วยเหลือตนเอง	 ครอบครัว 

	 	 และส่วนรวม	

	 ง	1.1	ป.3/2		 ใช้วัสดุ	อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะง�น	

	 ง	1.1	ป.3/3		 ทำ�ง�นอย่�งเป็นข้ันตอนต�มกระบวนก�รทำ�ง�นด้วยคว�มสะอ�ด 

	 	 คว�มรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 ง	2.1	ป.3/1		 สร้�งของเล่นของใช้อย่�งง่�ยโดยกำ�หนดปัญห�หรือคว�มต้องก�ร	รวบรวม 

	 	 ข้อมูล	ออกแบบ	โดยถ่�ยทอดคว�มคิดเป็นภ�พร่�ง	2	มิติ	ลงมือสร้�งและ 

	 	 ประเมินผล	

	 ง	3.1	ป.3/1		 ค้นห�ข้อมูล	อย่�งมีขั้นตอนและนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะต่�ง	ๆ	

	 ศ	1.1	ป.3/6	 ว�ดภ�พถ่�ยทอดคว�มคิดคว�มรู้สึกจ�กเหตุก�รณ์ชีวิตจริง	 โดยใช้เส้น	 

	 	 รูปร่�ง	รูปทรง	สี	และพื้นผิว

	 ศ	1.1	ป.3/8		 ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในง�นทัศนศิลป์ของตนเอง	

	 ศ	1.1	ป.3/10	 บรรย�ยลักษณะรูปร่�ง	 รูปทรง	 ในง�นก�รออกแบบสิ่งต่�ง	 ๆ	 ที่มีในบ้�น 

	 	 และโรงเรียน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

จากโรงเรียนเทพศิรินทร์	9	โครงการหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบแผนในก�รออกแบบก�รเรียนรู้เน้นสมรรถนะระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	3

ชื่อหน่วย	ฉล�ดซื้อ	ฉล�ดใช้	ระยะเวล�ในก�รสอน	:	2	สัปด�ห์	(8-10	ค�บ)

บูรณ�ก�รส�ระ	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	คณิตศ�สตร์	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม	

ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	สุขศึกษ�และพลศึกษ�	ศิลปะ

ประเด็นสำ�คัญปัจจุบัน 

(Current Local/ 

Nation&global issues)

สมรรถนะหลัก

(Core Competencies)

คำ�ถ�มสำ�คัญ

(Key Questions)

ส�ระคว�มรู้ในศ�สตร์

ส�ข�ต่�ง ๆ

(Subject/Discipline Area)

การรบัประทานอาหารและการ

ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์

• ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

• คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

• ทักษะชีวิตและความเจริญ

แห่งตน

• ทักษะอาชีพและการเป็น 

ผู้ประกอบการ

• การทำางานแบบรวมพลัง  

เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

• การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

• ทักษะการคิดขั้นสูงและ

นวัตกรรม

• พลเมืองที่เข็มแข็ง/ตื่นรู้ท่ีมี 

สำานึกสากล

• การสบืสอบทางวทิยาศาสตร ์และ  

จิตวิทยาศาสตร์ 

• การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

และดิจิทัล

• เราควรรับประทานอาหาร

ก่อนมาโรงเรียนหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 

• เพราะอะไร ในแต่ละวัน 

เราต้องรับประทานอาหาร

ให้ครบทั้ง 3 มื้อ

• อาหารหรือขนมที่นักเรียน

ชอบรับประทานคืออะไร  

มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

• ชมคลิปอาหารหลัก 5 หมู่ 

• นกัเรยีนมหีลกัในการเลอืกซือ้ 

อาหารหรือขนมอย่างไรจึง

จะเกดิประโยชนต์อ่รา่งกาย

• นกัเรียนไดรั้บเงนิมาโรงเรียน

วันละกี่บาท 

• หากเงินเหลือในแต่ละวัน

จะทำาอย่างไร

• ชมคลิปการ์ตูนเศรษฐกิจ

พอเพียง

• นักเรียนจะปรับพฤติกรรม

การใชจ้า่ยอยา่งไรใหเ้หมาะ

สมและคุ้มค่ากับตนเอง

• นักเรียนรู้จักบันทึกรายรับ-

รายจ่ายหรือไม่ เหตุใดต้อง

ทำาบันทึกรายรับ-รายจ่าย

• บันทึกรายรับ-รายจ่าย 

มีประโยชน์อย่างไร

• กลุ่มสาระภาษาไทย

• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

• กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

• กลุม่สาระการงานอาชพีและ

เทคโนโลยี

• กลุ่มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

• กลุ่มสาระภาษาไทย 

• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

• กลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

• กลุม่สาระการงานอาชพีและ

เทคโนโลยี

• กลุ่มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา

• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
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ผลก�รเรียนรู้

(Learning outcome/

specific competencies)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ 

(Suggested Learning Experience)

เนื้อห�ส�ระ

(Content)

 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

1. พูด เล่าเรื่องและตอบคำาถามได้

ตรงความหมาย ชัดเจน มีเหตุผล  

ถกูกาลเทศะ มมีารยาทและถกูตอ้งตาม 

อักขรวิธีจากแบบแผนที่ถูกต้องและ

สร้างประโยคใหม่ๆ ที่ ยากขึ้น อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป 

2. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยด้วย

ความสนุกและภูมิใจ โดยใช้ความรู้

เพิม่ในการพดู อา่นและเขียนเพือ่เพิม่

ประสบการณ์ทางภาษาและความ

มั่นใจ

คณิตศ�สตร์ในชีวิต ประจำ�วัน

1. คดิในใจอยา่งคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยำา 

ในการบวก ลบ คูณ หาร รวมทั้งคิด

หาวิธีการแก้ปัญหาและคำาตอบที่  

หลากหลายจากสถานการณท่ี์กำาหนดให้

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร

1. ฟงัหรอือา่นเข้าใจคำาศพัท ์วลี ประโยค

สั้น ๆ รวมไปถึงคำาสั่งท่ีใช้บ่อย ๆ  

ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น

ภาษาพูดและภาษาเขียน 

2. สามารถใช้คำาศัพท์ วลีสั้น ๆ และ 

สำานวนที่ใช้ในการสื่อสารเร่ืองราว 

ในชวีติประจำาวนัเพือ่สือ่สาร บรรยาย 

ข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน 

ส่ิงของพืน้ฐาน กจิวตัร ประจำาวนัฯลฯ

ทกัษะอ�ชีพและก�รเปน็ผู้ประกอบก�ร

1. ใช้เงินอย่างพอดี มีเหตุผล มีการเก็บ

ออมอย่างเหมาะสม

ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน

1. เลือกกินเลือกใช้อย่างพอดีและ 

มีประโยชน์กับตน 

2. กำาหนดเปา้หมายในการทำางานต่าง ๆ   

ในชีวิต ประจำาวัน และดำาเนินงาน

จนสำาเร็จ

ก�รรู้เท่�ทันสื่อส�รสนเทศและดิจิทัล

1. รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือและแหล่ง

สือ่สารสารสนเทศ ในการสบืคน้ เขา้ถงึ 

ขอ้มลูทีต่อ้งการอยา่งเหมาะสมกบัวยั

ตอนที ่1 รบัประท�นอย�่งไรใหม้ปีระโยชน์

(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)

คำาถามสำาคัญ:

• เราควรรบัประทานอาหารกอ่นมาโรงเรยีน

หรือไม่ เพราะเหตุใด 

• เพราะอะไร ในแต่ละวันเราต้อง 

• รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ

• อาหารหรอืขนมทีน่กัเรยีนชอบรบัประทาน

คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

• กระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนด้วยการให ้

นกัเรยีนดภูาพอาหาร/ขนม/เครือ่งดืม่ที่

มีขายทั่วไปตามร้านค้าหรือร้านอาหาร

• ครูให้นักเรียนบอกชื่ออาหาร ขนมและ

เครื่องดื่มในภาพโดยบอกเป็นคำาศัพท์

ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านช่ืออาหารและ

เขียนลงในใบงานที่ครูแจกให้ 

• ให้นกัเรยีนเขยีนบอกชือ่อาหาร ขนมและ 

เครื่องดื่มที่ตนชอบ พร้อมบอกเหตุผล 

ที่ชอบ และส่วนประกอบของอาหารลง

ในใบงานที่ครูแจกให้

หลักก�รเลือกซื้อ 

คำาถามสำาคัญ :

• นักเรยีนมหีลกัในการเลือกซือ้อาหารหรอื

ขนมอย่างไรให้เกิดประโยชนต่์อรา่งกาย

• ครูให้นักเรียนทบทวนชื่ออาหาร ขนม 

เครื่องดื่ม เป็นภาษาไทยกลาง ภาษา 

อังกฤษ และภาษาท้องถิ่น 

• ให้นักเรียนจับคู่ตามความพอใจและ

แสดงบทบาทสมมตผิลัดเปล่ียนกนัเปน็

ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้บทสนทนาสั้น ๆ 

เป็นภาษาไทยกลางและภาษาอังกฤษ  

ภาษาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการจับฉลาก

คว�มรู้ Knowledge

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(ท 2.1 ป.3/3 ท 3.1 ป.3/4 ป.3/5) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(ค 2.2 ป.3/1 ป.3/2) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2) 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

(ต 1.1 ป.3/1) 

กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

(ง 1.1 ป.3/1)

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

( พ  1 . 1  ป . 3 / 3  พ  4 . 1  

ป.3/2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(ศ 1.1 ป.3/1)

• การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์

• หลักในการเลือกซื้ออาหาร

• เงิน

• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

• การบันทึกรายรับ-รายจ่าย

• การเก็บออม

• ภาษาไทยมาตรฐาน

• ภาษาถิ่น

• คำาภาษาต่างประเทศทีใ่ชใ้นภาษาไทย
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ผลก�รเรียนรู้

(Learning outcome/

specific competencies)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ 

(Suggested Learning Experience)

เนื้อห�ส�ระ

(Content)

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

1. ช้ีแจงเหตุผลการตัดสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ   

ชีวิตประจำาวันของตน และบอกได้

วา่การตดัสนิใจของตนมคีวามเหมาะสม 

อย่างไร

ก�รเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี 

สำ�นึกส�กล

1. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ 

ท่ีรับผิดชอบต่อครอบครัว ชั้นเรียน 

โรงเรยีนและชมุชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในฐานะ เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น

ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีมและ 

มีภ�วะผู้นำ� 

1. ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด  

กำาหนดเปา้หมายรว่มกนั ทำางานรว่มกนั 

ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

ทัง้การเปน็ ผูน้ำาจงูใจให้ผูอ่ื้นปฏิบตังิาน 

ตามเป้าหมาย และปฏิบัตหินา้ท่ีในฐานะ 

สมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ  

อย่างไว้ใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ที่กำาหนดร่วมกัน

2. รบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อืน่อย่างตัง้ใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

3. ประสานความคดิ ปรบัตวั สรา้งความ

เขา้ใจเพือ่ความสขุในการทำางาน เลน่ 

และอยู่ร่วมกัน 

ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ

จิตวิทย�ศ�สตร์

1. ตัง้คำาถามสำาคญัเก่ียวกับปรากฏการณ์

ต่าง ๆ  ทีพ่บในชวิีตประจำาวัน วางแผน 

ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือตอบคำาถาม  

ท่ีสงสัย เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์

และเครื่องมือ ในการสำารวจตรวจ

สอบอย่างง่าย แยกแยะข้อมูล

และจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง นำาเสนอผลผลการจัด  

กระทำาข้อมูลเป็นท่ีเข้าใจ อภิปราย 

ผลการสำารวจ ตรวจสอบดว้ยหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์และสรุปผลด้วย 

แผนภาพประกอบข้อความ

• แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ 

ละ 4-5 คน

• ครูเปิดคลปิการต์นู “อาหารหลกั 5 หมู”่ 

ใหน้กัเรยีนดแูลว้ตัง้คำาถามใหน้กัเรยีนตอบ 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเรื่อง 

“อาหารท่ีมปีระโยชน”์ พร้อมออกแบบ

และเขยีนเชญิชวนให ้ทกุคนรบัประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ลงในกระดาษที่ครู

แจกให้และตกแต่งให้สวยงาม 

• นำาผลงาน “อาหารที่มีประโยชน” ติด

บอร์ด ผลงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลอื่น

ได้อ่านและนำาเสนอหน้าเสาธง

ตอนที่ 2 รู้คิด รู้ออม

(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)

คำาถามสำาคัญ :

• นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท 

• หากเงินเหลือในแต่ละวันจะทำาอย่างไร 

• นกัเรียนนำาเสนอความคดิเหน็ของตนเองวา่

หากมเีงนิเหลอืจะทำาอยา่งไร โดยครเูขยีน

คำาตอบของ นกัเรียนทกุคนบนกระดาน 

• แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน 

• ให้นักเรียนเล่นเกม “การคิดเงิน” ครู

กำาหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้สมาชิกใน

กลุ่มร่วมกันคิดหาคำาตอบ โดยทำาใน 

ใบงานทีค่รแูจกใหแ้ละใหค้ะแนนเปน็กลุม่

• ครูเฉลยคำาตอบบนกระดานทีละข้อ 

ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง

ของงานในกลุ่มตนเอง เมื่อตอบถูก 

ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน

คำาถามสำาคัญ

• นกัเรยีนรูจ้กับนัทึกรายรบั-รายจา่ยหรอืไม่

• ครสูอบถามนกัเรยีนวา่นกัเรยีนรูจั้กบนัทึก 

รายรับ-รายจ่ายหรือไม ่และบันทกึรายรับ- 

รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร

• นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์และ 

ความสำาคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย

• ครนูำาใบงาน/รปูเลม่บนัทึกรายรบั-รายจา่ย

มาให้นกัเรียนพจิารณาและสังเกตการณ์

บันทึกรับจ่าย

ทักษะ (Skill)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

(ท 2.1 ป.3/1 ป.3/3 ท 3.1 ป.3/2 ป.

3/3 ป.3/4 ท 4.1 ป.3/6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 2.2 

ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ) 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3 ) 

กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

(ง 3.1 ป.3/1) 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

(พ 4.1 ป.3/3)

• เขียนบันทึก

• การทำางานร่วมกับผู้อื่น

• ระดมความคิด ร่วมมือกันออกแบบ

และวางแผน

• พูดสื่อสาร สนทนา

• การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล

เจตคติ/คุณลักษณะ (Attitude/

Attibute)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(ท 2.1 ป.3/6 ท.3.1 ป.3/5)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ค 1.2 ป.3/1 ป.3/2)

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

(ส 1.2 ป.3/1 ป.3/2)

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ

(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3)

กลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

(ง 3.1 ป.3/1)

กุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพละศกึษา

(พ 4.1 ป.3/1)
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ผลก�รเรียนรู้

(Learning outcome/

specific competencies)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ 

(Suggested Learning Experience)

เนื้อห�ส�ระ

(Content)

• ครูนำาใบงาน/รปูเลม่บนัทึกรายรบั-รายจา่ย

มาให้นักเรียนพจิารณาและสังเกตการณ์

บันทึกรับจ่าย

• แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ  

ละ 3 คนแลว้ฝกึใหน้กัเรยีนบนัทกึรายรบั-

รายจ่ายตามรายการที่ครูกำาหนดให้

• ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ร่วมกันเขยีนบันทึก

รายรบั-รายจา่ย โดยกำาหนดรายการเอง

เป็นเวลา 3 วัน

• นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน 

หน้าชั้นเรียน

• เหน็คณุคา่และมทัีกษะในการสรา้ง

เสรมิสขุภาพของตนและครอบครวั

• เห็นคุณค่าของการใช้จ่ายเงิน

• ตระหนักถงึความจำาเปน็ในการเลอืก

ซื้อสินค้าและบริการ

• ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

เก็บออม

• ภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาไทย

ก�รวัดและประเมินผลสมรรถนะ (Suggested Assessment)

(วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ ในการวัดและประเมินผล)

Formative	:	

สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำาถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำางานในแต่ละ

ขั้นตอนเพื่อแก้ไข กระตุ้นและต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

Summative	:

1.  สะทอ้นคดิและสะทอ้นผลเพ่ือประเมินการทำางานและผลงานโดยระบุสิง่ทีท่ำาไดด้แีละ

ส่ิงที่ควรพัฒนาพร้อมอ้างอิงหลักฐานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการ

ทำางานของตนเองและกลุ่ม

2.  เขียนเชิญชวนให้พี่ ๆ น้อง ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยใช้ประสบการณ์

และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในหน่วยการเรียนนี้ของตนมาประกอบ

แหล่งเรียนรู้ที่เสนอแนะ (Suggested Resource)

•  ร้านค้า

•  ห้องสมุด

เนื้อห�ส�ระเสนอแนะ (Suggested 

content)

• การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

• การเก็บออม
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

จากโรงเรียนเทศบาล	4	(เพาะชำา)	จ.นครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้	ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	1

	 1.	 มาตรฐานการเรียนรู้

  ท	 1.1	 ใช้กระบวนก�รอ่�นสร้�งคว�มรู้และคว�มคิดเพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจ	 แก้ปัญห� 

ในก�รดำ�เนินชีวิต	และมีนิสัยรักก�รอ่�น	

	 	 ท	 2.1	 ใช้กระบวนก�รเขียน	 เขียนสื่อส�ร	 เขียนเรียงคว�ม	 ย่อคว�ม	 และเขียนเร่ืองร�ว 

ในรูปแบบต่�ง	ๆ	เขียนร�ยง�นข้อมูลส�รสนเทศและร�ยง�นก�รศึกษ�ค้นคว้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

		 	 ท	 3.1	 ส�ม�รถเลือกฟังและดูอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 และพูดแสดงคว�มรู้	 คว�มคิด	 

และคว�มรู้สึกในโอก�สต่�ง	ๆ	อย่�งมีวิจ�รณญ�ณและสร้�งสรรค์	

  ท	 4.1	 เข้�ใจธรรมช�ติของภ�ษ�และหลักภ�ษ�ไทย	 ก�รเปล่ียนแปลงของภ�ษ�	 

และพลังของภ�ษ�	ภูมิปัญญ�ท�งภ�ษ�	และรักษ�ภ�ษ�ไทยไว้เป็นสมบัติของช�ติ

	 2.	 ตัวชี้วัด	/	ผลการเรียนรู้	/	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

	 	 ท	 1.1	 ป.2/1	 อ่�นออกเสียงคำ�	 คำ�คล้องจอง	 ข้อคว�ม	 และบทร้อยกรองง่�ย	 ๆ	 

ได้ถูกต้อง

	 	 ท	2.1	ป.2/2	คัดล�ยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด		

	 	 ท	3.1	ป.2/6	พูดสื่อส�รได้ชัดเจนต�มวัตถุประสงค์

	 	 ท	3.1	ป.2/7	มีม�รย�ทในก�รฟัง	ก�รดู	และก�รพูด

	 	 ท	4.1	ป.2/2	เขียนสะกดคำ�และบอกคว�มหม�ยของคำ�

สมรรถนะ

 สมรรถนะหลักพื้นฐ�น	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

	 สมรรถนะหลักพื้นฐ�น		 คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

	 สมรรถนะหลักทั่วไป	 	 ก�รเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล

	 สมรรถนะหลักทั่วไป			 ก�รทำ�ง�นแบบร่วมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�

	 สมรรถนะหลักทั่วไป			 ทักษะก�รคิดขั้นสูง	และนวัตกรรม
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	 1.		ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร	(Thai	Language	for	Communication)
	 		 1.1	 ฟัง	ดู	และอ่�นเขียน	คำ�ควบกลำ้�	จ�กภ�พประกอบที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัว	ได้
อย่�งคล่องแคล่วถูกต้อง
	 		 1.2	 ฟัง	ดู	และอ่�นคำ�ควบกลำ้�ในสื่อต่�งๆ	อย่�งหล�กหล�ยได้อย่�งถูกต้องและสนุกสน�น
	 2.	 คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	(Mathematics	In	Everday	Life)
	 		 2.1	 ออกแบบรูปแบบขน�ดตัวอักษร	คำ�ควบกลำ้�	ก�รเขียนคำ�	ออกแบบบัตรคำ�	ขน�ดของ
บัตรคำ�	สี	รูปร่�งของบัตรคำ�
	 3.	 ก�รสบืสอบท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละจติวทิย�ศ�สตร	์(Scientific	inquiry	and	Scientific	Mind)
	 		 3.1	 แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม	 เปรียบเทียบข้อมูลได้ถูกต้อง	 นำ�เสนอผลก�รจัดทำ�ข้อมูล
เป็นที่เข้�ใจ
	 4.	 ก�รเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม	และสำ�นึกส�กล	(Active	Citizen	and	Global	Mindedness)
	 	 4.1	 ปฎิบัติต�มบทบ�ทและหน้�ที่ที่ รับผิดชอบต่อชั้นเรียนได้อย่�งเหม�ะสม	 
ในฐ�นะเป็นส�มชิกของชุมชนนั้น
	 	 4.2	 อยู่ร่วมกันอย่�งเอื้ออ�ทร	รักษ�สิทธิของตนเอง	โดยเค�รพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
	 	 4.3	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่�งพึ่งพ�อ�ศัยกันทั้งผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนด้วยคว�มเข้�ใจ 
ในคว�มแตกต่�งในด้�นอ�ยุ	เพศ	คว�มถนัด	ฐ�นะ	และบทบ�ทหน้�ที่
	 	 4.4	 รว่มกบัผูอ่ื้นแสวงห�ท�งออกอย�่งเปน็เหตเุปน็ผล	เมือ่เผชญิหน�้กบัปญัห�	คว�มขดัแยง้	 
หรือมีคว�มเห็นไม่ตรงกัน	
	 	 4.5	 มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดกติก�	ปฏิบัติต�มกติก�ในห้องเรียน	 เพื่อก�รอยู่ร่วมกันอย่�ง
มีคว�มสุข
	 5.	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�	(Collaboration	Teamwork	&	Leadership)	
	 		 5.1	 ให้ข้อมูล	แลกเปลี่ยนคว�มคิด	กำ�หนดเป้�หม�ยร่วมกัน	ทำ�ง�นร่วมกันต�มบทบ�ทที่
ได้รับมอบหม�ย	ทั้งก�รเป็นผู้นำ�จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติต�มเป้�หม�ย	และปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะสม�ชิก
กลุ่มด้วยคว�มรับผิดชอบ	อย่�งไว้ว�งใจกัน	เพื่อบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดร่วมกัน
	 		 5.2	 รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่นอย่�งตั้งใจ	เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจอย่�งแท้จริง
	 		 5.3	 ประส�นคว�มคิด	ปรับตัว	สร้�งคว�มเข้�ใจเพ่ือคว�มสุขในก�รทำ�ง�น	เล่น	และอยู่ร่วมกัน
	 6.	 ทักษะชีวิตคว�มเจริญแห่งตน	(Life	Skills	&	Personal	Growth)
	 		 6.1	 กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นต่�งๆ	ในชีวิตประจำ�วันและดำ�เนินง�นจนสำ�เร็จ
	 		 6.2	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใส	มองโลกในแง่บวก
	 7.	ทักษะก�รคิดขั้นสูง	และนวัตกรรม	(Higher	Order	Thinking	Skills	and	Innovation)
	 		 7.1	ส�ม�รถคิดคล่อง	คิดหล�กหล�ย	เกี่ยวกับคำ�	ควบกลำ้�	ร	ล	ว	ในสิ่งต่�ง	ๆ	ที่อยู่รอบตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 นักเรียนส�ม�รถร่วมกัน	 ฟัง	 คิด	 อ่�น	 สังเกต	 แยกแยะคำ�ที่เป็นคำ�ควบกลำ้�ที่พบ 

ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว	และนำ�คำ�ควบกลำ้�ไปใช้ในก�รอ่�น	เขียนและสะกดคำ�
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	กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่	1

กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สอดคล้องกับสมรรถนะ

1. นักเรียนร้องเพลงคำาควบกลำ้า

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่มละเท่า  ๆ  กัน เลือกหัวหน้ากลุ่ม 

และรองหัวหน้ากลุ่ม

3. นกัเรยีนช่วยกนัเปรยีบเทยีบ คำาควบกลำา้ 

บนกระดานดำา ของแตล่ะกลุม่ วา่กลุม่ใด 

เขียนถูก เขียนผิด ได้คะแนนมาก  

ได้คะแนนน้อย 

4. ครูตั้งคำาถาม กระตุ้นเก่ียวกับคะแนน

ของแต่ละกลุ่มว่า กลุ่มที่เขียนผิด ขาด

อะไร กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยขาดอะไร

5

10

15

30

ทักษะชีวิตและก�รเจริญแห่งตน

- มสีมาธ ิเปดิใจ จติใจ จดจอ่ พรอ้มกบัรบัการเรยีนรู้ 

ทำาจิตใจ ให้เข้มแข็ง ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ สามารถ

นอ้มนำาหลกัศาสนาทีย่ดึถอืมาเปน็เครือ่งยดึเหนีย่ว

ในการเรียนรู้

ทกัษะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลงั เปน็ทมีและมภี�วะผู้นำ�

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความคิด ความเต็มใจ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เป้าหมาย

ทักษะภ�ษ�ด้�นก�รสื่อส�ร

- แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก

นกึคดิ โดยใชค้วามรูท้างหลกัภาษาและการใชภ้าษา

ร่วมกับประสบการณ์ของตนตามวัย ผ่านการคิด

วิเคราะห ์ไตรต่รองและแกป้ญัหา อย่างมสีติ เทา่ทนั 

และสร้างสรรค์

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

 -  คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

นั้นอย่างพอเพียง 

 -  สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินข้อมูลและ

เหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ และให้ความเห็น

ในเรื่องนั้น ๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่	2

กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้ เวล� สอดคล้องกับสมรรถนะ

1.  นักเรียนช่วยกันออกแบบ  

บัตรคำา คำาควบกลำ้า

2.  นั ก เรี ยนช่ วยกันวางแผน  

การทำางานตามลำาดับขั้นตอน  

โดยมหีวัหนา้กลุม่ รองหวัหนา้กลุม่  

กำาหนดวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ  

ในการจัดทำาบัตรคำา ควบกลำ้า

30

20

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

 -  ลงมือ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ

ผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 -  ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ   

บนฐานข้อมูล เหตุผล หลักฐาน รวมทั้ง

การพิจารณาอย่างรอบด้าน เหมาะสมรวม

ความเชื่อและบรรทัดฐาน

 -  คิดพิจารณาเรื่องต่าง  ๆ  โดยมีข้อมูล

เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ สามารถ

วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน

 -  ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ 

และให้ความเห็นในเรื่องนั้น  ๆ 

ทักษะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีมและ 

มีภ�วะผู้นำ�

 -  แลกเปลี่ยน แบ่งปันความคิด ความเต็มใจ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายที่

กำาหนดร่วมกัน

 -   รับฟังความคิดเห็นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
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กิจกกรมการเรียนรู้	ชั่วโมงที่	3-4

กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้ เวล� สอดคล้องกับสมรรถนะ

1.  นักเรียนช่วยกันลงมือปฏิบัติ  

จัดทำา บัตรคำา ควบกลำ้า 

2 คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน

 -  เรียนรู้ สัญลักษณ์ และรูปแบบผ่านการ

อ่าน และการเขียนโดยใช้ภาษาไทย

 -  ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ หลักคณิตศาสตร์ 

รูปทรงเรขาคณิต ในการออกแบบงาน

ศิลปะ

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม

 -  ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ

ผู้อื่น ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 -  ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ   

บนฐานข้อมูล เหตุผล หลักฐาน รวมทั้ง

การพิจารณาอย่างรอบคอบด้านเหมาะสม 

รวมทั้งความเชื่อและบรรทัดฐานสังคมและ

วัฒนธรรม

 -  คิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อมูล 

เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างพอเพียง 

สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมิน

ข้อมูลและเหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ

และให้ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ 
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การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องก�รวัด วิธีก�รวัด เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน

1. กำาหนดเป้าหมายในการทำา

บัตรคำา คำาควบกลำ้า
สังเกต

แบบสังเกตการณ์

ตอบคำาถาม

2. สืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับการ

คำาบัตรคำา คำาควบกลำ้า
ตรวจแบบันทึก

แบบบันทึกผลการปฏิบัติ

งานรายกลุ่ม

3. ประเมินความเป็นไปได้ของ

งานที่ทำา

สังเกตการ

ตอบคำาถาม

แบบสังเกตการณ์

ตอบคำาถาม

4. วางแผนการทำาบัตรคำาควบกลำา้  

อย่างเป็นขั้นตอน
ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน

5. ประมาณตนให้อยู่ในทางสาย

กลาง (ความพอประมาณ )
สังเกต

แบบสังเกตการ

ตอบคำาถาม

6. คาดคะเนความเสี่ยงในการทำา

บัตรคำา คำาบวบกลำ้า

สังเกตการ

ตอบคำาถาม

แบบสังเกตการ

ตอบคำาถาม

7. การทำาบัตรคำาใช้เพื่อบริโภค

และจัดจำาหน่ายได้ (คุณธรรม)

สังเกตการ

ปฏิบัติงาน

เกณฑ์ประเมิน

การปฏิบัติงาน

8. ประ เมินตน เองและนำ ามา

ปรับปรุง

ตรวจแผนผัง

ความคิด

เกณฑ์ประเมิน

แผนความคิด

ภาคผนวก



ภาคผนวก	ง.	

รายชื่อผู้ร่วมงานในโครงการวิจัยและพัฒนา

กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก
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การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

สำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะที่ปรึกษา

	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณจรัส			สุวรรณเวล�

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ยุวดี			น�คะผดุงรัตน์

	 ดร.ชัยพฤกษ์		เสรีรักษ์

	 ดร.เบญจลักษณ์		นำ้�ฟ้�

	 ดร.ชัยยศ		อิ่มสุวรรณ์

	 น�งเกื้อกูล		ชั่งใจ

2.	 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ทิศน�			แขมมณี	 ประธ�น

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.พิมพันธ์		เดชะคุปต์	 รองประธ�น

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.บังอร		เสรีรัตน์	 รองประธ�น

	 น�งกอบกุล			อ�ภ�กร	ณ	อยุธย�		 กรรมก�ร	

	 น�งเรียม			สิงห์ทร	 กรรมก�ร

	 ดร.ศรินธร			วิทยะสิรินันท์	 กรรมก�ร

	 ดร.พิทักษ์			นิลนพคุณ		 กรรมก�ร	

	 น�งส�วสุชีร�		มัธยมจันทร์	 กรรมก�ร

	 ดร.เฉลิมชัย			พันธ์เลิศ	 กรรมก�ร

	 ดร.บรรเจอดพร			สู่แสนสุข	 กรรมก�ร

	 น�งสุทธิด�			ธ�ด�นิติ	 กรรมก�ร

	 น�งมนิศร�		ศุภกิจ	โคลเยส	 กรรมก�ร

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ช�ริณี		ตรีวรัญญู	 กรรมก�ร

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ยศวีร์		ส�ยฟ้�	 กรรมก�ร

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ศุภวรรณ		เล็กวิไล	 กรรมก�ร	

	 ดร.พรเทพ		จันทร�อุกฤษฎ์	 กรรมก�ร

	 ดร.นิติกร		อ่อนโยน	 กรรมก�ร

	 น�งส�วพิธุล�วัณย์		ศุภอุทุมพร	 กรรมก�ร

	 น�งส�วกรกนก		เลิศเดช�ภัทร	 กรรมก�ร
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	 น�งส�วภัสรำ�ไพ		จ้อยเจริญ	 กรรมก�ร

	 น�งส�ววรนัน		ขุนศรี	 กรรมก�ร

	 น�ยวรัญชิต			สุขต�ม	 กรรมก�ร

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.พัชรี			วรจรัสรังสี	 กรรมก�ร

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.นพม�ศ			วิ่งวิทย�สกุล	 กรรมก�ร

	 ดร.ชน�ธิป			ทุ้ยแป	 กรรมก�ร

	 น�งอำ�ภ�			พรหมว�ทย	์ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

	 ดร.ประวีณ�			อัสโย	 กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ดร.วรรษมน			จันทร์โอกุล	 กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 น�งส�วอุบล			ตรีรัตน์วิชช�	 กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 น�งส�วพิมลภรณ์			ปร�บพิน�ศ		 กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

3.		 คณะผู้วิจัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.สมบัติ			คชสิทธิ์	 หัวหน้�คณะวิจัย

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ฐิติพร			พิชญกุล	 คณะทำ�ง�น

	 น�ยบุญเลิศ			ค่อนสอ�ด	 คณะทำ�ง�น

	 ดร.ทรงพร			พนมวัน	ณ	อยุธย�	 คณะทำ�ง�น

	 ดร.กุณฑลี			บริรักษ์สันติกุล	 คณะทำ�ง�น

	 ดร.วีระช�ติ			ภ�ษีช�	 คณะทำ�ง�น

	 ดร.ปฏิม�ภรณ์		ธรรมเดชะ		 คณะทำ�ง�น

	 ดร.สุม�ลี			เชื้อชัย		 คณะทำ�ง�น

	 ดร.น�ฎฤดี		จิตรรังสรรค์	 คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร
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4.		 คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้	แนวทาง	และประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะ

		 การจัดการเรียนการสอน

	 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ	ดร.อ�รี			สัณหฉวี

	 รองศ�สตร�จ�รย์	อรุณี			วิริยะวิตร�	

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุพงศ์				ตั้งเคียงศิริสิน	

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ไมตรี				อินทร์ประสิทธิ์

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.เริงฤดี			มณีมัคธร	

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.สมปร�รถน�			วงศ์บุญหนัก

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ม�เรียม			นิลพันธุ์

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.อรรถพล			อนันตวรสกุล

	 ดร.เพ็ญศรี		สว่�งเจริญ	

	 ดร.รุ่งนภ�		นุตร�วงศ ์

	 ดร.เทพี				จรัสจรุงเกียรติ	

	 ดร.สมเกียรติ				เพ็ญทอง

	 ดร.ภัทรวดี				ห�ดแก้ว

	 ดร.สิงหน�ท		น้อมเนียน

	 น�ยช�ตรี				ชน�น�ฏ

	 น�ยปองภพ				วิทิพย์รอด

	 น�ยอรุช				วิทิพย์รอด

	 น�ยธ�นินทร์		เอื้ออภิธร	

	 น�ยวิวัฒน์				คติธรรมนิตย์	
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5.		 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

	 กรอบสมรรถนะ

 5.1 คณะผู้เชี่ยวช�ญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพ�กษ์ ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก

  ด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

	 	 รองศ�สตร�จ�รย์	ปิตินันท		สุทธส�ร

	 	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.สร้อยสน			สกลรักษ์

	 	 ดร.เทพี			จรัสจรุงเกียรติ	

	 5.2	 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก

		 		 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 		 รองศ�สตร�จ�รย์	อรุณี			วิริยะวิตร�

	 		 พันตรี	ดร.ร�เชน			มีศรี

	 		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ชน�ธิป			พรกุล

	 		 อ�จ�รย์กุศย�		แสงเดช

	 		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	กุลพร			หิรัญบูรณะ

	 5.3	 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลัก

		 		 ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

	 		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.จิณดิษฐ์		ลออปักษิณ	

	 		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.รตินันท์			บุญเคลือบ

 	 5.4	 คณะผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบ

		 		 วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

	 		 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.พงศ์ประพันธ์			พงษ์โสภณ	

	 		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.ศศิเทพ		ปิติพรเทพิน	
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6.	 คณะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	วิพากษ์	ให้ข้อเสนอแนะกรอบสมรรถนะหลัก

	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.อ�จอง			ชุมส�ย	ณ	อยุธย�	

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ประภ�ภัทร			นิยม	

	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.นภดล			ร่มโพธิ์	

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.สร้อยสน			สกลรักษ์	

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์		อรรถพล			อนันตวรสกุล

	 น�งส�วเข็มพร			วิรุณร�พันธ์	

7.	 คณะผู้ร่วมให้ข้อมูลสำาคัญในการวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตร

		 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

		 น�งนิรมล			ตู้จินด�

	 น�งส�วนิจสุด�			อภินันท�ภรณ์	

	 น�งส�วรัตน�			แสงบัวเผื่อน	

	 ดร.ร�ตรี			ศรีไพรวรรณ

	 ดร.วิภ�			ตัณฑุลพงษ์

	 ดร.ดวงใจ			บุญยะภ�ส	

	 น�งส�วอภิษฎ�			ข�วสุทธิ์

	 ดร.วิภ�ด�			ว�นิช

	 ดร.แววด�ว			อุทิศ

	 น�ยภ�ษิต			ประมวลศิลป์ชัย

	 น�งส�ววุฒิด�			ประมวลศิลป์ชัย
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8.		 คณะทำางานวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ออกแบบตัวอย่าง		แผนการสอนตามแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลัก

	 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสู่การพัฒนาผู้เรียน

	 น�งส�วอรอุม�			ปลัดสังข์		 โรงเรียนอนุบ�ลส�มเสน

	 น�งส�วฉวีวรรณ			ประกอบเสียง	 โรงเรียนอนุบ�ลส�มเสน

	 น�งสุพร			อุดมชุม	 โรงเรียนอนุบ�ลส�มเสน

	 น�งสุคนธ์ทิพย์			กลิ่นหอม		 โรงเรียนหนองบอน	(นัยน�นนท์นุสรณ์)

	 น�งส�วนัทพร			ภูแล่นดี		 โรงเรียนหนองบอน	(นัยน�นนท์นุสรณ์)

	 ว่�ที่	รต.อำ�น�จ			อินทรสุนทร		 โรงเรียนวัดปร�โมทย์	(พิศสะอ�ดร�ษฎร์อำ�รุง)

	 น�งส�วมยุพรรณ			คำ�ห�รพล		 โรงเรียนวัดปร�โมทย์	(พิศสะอ�ดร�ษฎร์อำ�รุง)

	 น�งวัลลภ�			บุญเสี่ยง		 โรงเรียนอนุบ�ลสมุทรสงคร�ม

	 น�งส�วศิริลักษณ์			พยัฆเนตร	 โรงเรียนไทยรัฐวิทย�	70	(บ้�นบ�งแก้ว)

	 น�ยสุรศักดิ์			ทรัพย์สมบัติ		 โรงเรียนอนุบ�ลบ้�นน�

	 น�งจีรนันท์			นวลจันทร์		 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งญ�ณี			น�ครัตน์		 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งส�วสุช�ภัค			สระทองห้อย		 โรงเรียนสุเหร่�บ้�นเก�ะ

	 น�ยจตุพล			มีชิน		 โรงเรียนวัดแสนเกษม

	 น�งสุคนธ์			เรืองรอง		 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

	 น�งส�วนงลักษณ์			ไชยว�น		 โรงเรียนวิชูทิศ

	 อ�จ�รย์สกุณี			บุญญะบัญช�		 โรงเรียนรุ่งอรุณ

	 อ�จ�รย์สุวรรณ�			ชีวพฤกษ์		 โรงเรียนรุ่งอรุณ

	 อ�จ�รย์สืบศักดิ์			น้อยดัด	 โรงเรียนรุ่งอรุณ

	 น�งส�วอัจฉร�		เตชะสินธุ์ธน�		 โรงเรียนดรุณสิกข�ลัย	

	 	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

	 น�งส�วชมพูนุช		จ�รุสโรส		 โรงเรียนดรุณสิกข�ลัย	

	 	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

	 น�งส�วนงชนก			อัศวโชคปัญญ�		 โรงเรียนส�ธิตบ�งน�

	 น�งส�วสุธ�วัลย์			มุกด�		 โรงเรียนส�ธิตบ�งน�

	 น�ยอนิวัฒน์			ทองสีด�		 โรงเรียนส�ธิตบ�งน�
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9.		 คณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมทดลอง

	 น�ยสุนทร	เกษเกษี	 ผู้บริห�รโรงเรียนบ้�นขอบด้ง

	 น�งส�วกัลย�	ใจคำ�	 ครูโรงเรียนบ้�นขอบด้ง

	 น�ยวรัญญู	บุญเทพ	 ครูโรงเรียนบ้�นขอบด้ง

	 น�ยสวัสดิ์	ปันผสม	 ผู้บริห�รโรงเรียนเทพศิรินทร์	9

	 น�งส�วศุภ�พิชญ์	กุลส�นต์	 ผู้บริห�รโรงเรียนเทพศิรินทร์	9

	 น�งส�วปิยะพร	ติมู	 ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์	9

	 น�งส�วอัจฉร�	โนคำ�	 ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์	9

	 น�งนิตย�	แปงเพ็ชร	 ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์	9

	 น�ยศักดิ์เดช	กองสูงเนิน	 ผู้บริห�รโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งเกศรินทร์	ศรีเมือง	 ผู้บริห�รโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�ววรัญญ�	กลิ่นจันทร์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�วลัดด�วัลย์	ชิณวงศ์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งจุฑ�รัตน์	วงษ�ครบุรี	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งนีรนุช	ช�ตะสุวัจน�นนท์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งธนิด�	ภูมิม�ณัฐ	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งฐิติรัตน์	ศ�สตร�	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�วพินทอง	สุวัฒนพันธ์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งภ�วน�	กโนทร	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�ววรัญญ�	กลิ่นจันทร์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�วธีร�พร	อัษร�นันท์	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งจุติพร	จันทร์เผือก	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งเทียมใจ	ศุภม�ตร	 ครูโรงเรียนเทศบ�ล	4	(เพ�ะชำ�)

	 น�งส�วพัสมณฑ์	ร�มสูตร	 ผู้บริห�รโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งจีรนันท์	นวลจันทร์	 ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งสุวรรณภ�	ภู่ล�ยย�ว	 ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งส�วนันทก�นต์	ภัทรปรีด�กุล	 ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งส�วนนนที	รัศมีพันธ์	 ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 น�งญ�ณี	น�ครัตน์	 ครูโรงเรียนวัดปลูกศรัทธ�

	 ดร.น�รี	คูห�เรืองรอง	 ผู้บริห�รโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์
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	 น�งสุก�นด�	แจ้งกัน	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งส�ววธัญญ�	นิลวรรณ	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งส�วนิตย�	จำ�ป�	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งส�วสุภ�วดี	พุทธศรี	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งส�วสุช�ด�	กะจะเดิม	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งส�วฐิต�รีย์	จ�รุวรรธน์	 ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

	 	 ร�ชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 น�งเบญจม�ภรณ์	ปฐมนุพงศ์	 ผู้บริห�รโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วกนกพร	สุช�ต�นนท์	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วสุธ�สินี	น�คน้อย	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วก�ญกระถิน	ก�ญจณะวิวิณ	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วม�ริษ�	ชูประเสริฐ	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วศรัณย์พร	ปองได้	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วอนัญญ�	สย�มล	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย

	 น�งส�วเรวดี	จันทร์ทอง	 ครูโรงเรียนอนุบ�ลหนูน้อย
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10.		คณะทำางานผู้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้การสนับสนุนทางวิชาการ	 สื่อ	 

	 โสตทัศนูปกรณ์

  10.1	ด้านวิชาการ

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.เรข�		อรัญวงศ์

	 ดร.เกรียง		ฐิติจำ�เริญพร

	 ดร.ว�เลน		ดุลย�กร

	 น�งพรทิพย์		กุศลสิริสถ�พร

	 น�งสุภวรรณ		วรรณสอน

	 น�งส�วสุพรรษ�		เจริญพร

	 น�งรังสิม�		จันทะโชติ

	 น�งส�วไข่มุก		มณีศรี

	 ดร.วร�ภรณ์		วร�ธิพร	

	 ดร.เลอลักษณ์		โอทก�นนท์	

	 น�ยวีระพงษ์	อู๋เจริญ

	 น�ยสม�น	เงินเหรียญ

	 น�งส�วอังค์สุมล		เชื้อชัย

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ดร.กมลพัทธ์		ใจเยือกเย็น

	 ดร.วัฒน�		อัคคพ�นิช

		 10.2	ด้านสื่อ	โสตทัศนูปกรณ์	และการออกแบบ

	 ดร.วิสิทธิ์			โพธิวัฒน์

	 น�ยพรพรหม			เทพเรืองชัย

	 น�ยบุรีช�ติ			ทิมพิทักษ์

	 น�ยทวีศักดิ์			ป�นเทวัญ

	 น�ยก�นต์			บุญย�นันท์

	 น�งส�วทัศน์วลัย			เนียมบุปผ�

	 น�ยสุภ�ชัย		พันธ์เดช

	 น�ยสมช�ติ		สมญ�ติ
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11.	 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ร่วมเรียนรู้	และ	สนับสนุนด้านวิชาการ

		 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 น�งส�วปวร�		ชูสังข์

	 น�งส�ววณิชช�		สิทธิพล

	 น�งส�วภรณ์ทิพย์	ภ�คภูมิ

	 น�งส�วกมลชนก		สกนธ์วัฒน์

	 น�งส�วศุภิสร�		น�คผจญ

	 น�งส�วสกนธ์วรรณ		ชื่นตระกูล

	 น�ยยุทธน�		ปัญญ�

	 น�ยธีรศักดิ์		จิระตร�ชู

	 น�ยอนุรักษ์		ไชยฮั่ง

	 น�งส�วอรวิภ�		ดุรงค์ธรรม

	 น�งส�วอ�ภ�ภรณ์		ป�นมี

	 น�งส�ววร�นิษฐ์		ธนชัยวรพันธ์

12.		นกัศกึษาปรญิญาเอกและปรญิญาโท	สาขาหลกัสตูรและการสอน	คณะครศุาสตร์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 12.1	ระดับปริญญาเอก

	 น�งส�วณัฏฐ์รด�		ไชยอัครพงศ์

	 น�งส�วรุ่งอรุณ		วณิชธนช�กร

	 น�งส�วมัชฌิม�		เส็งเล็ก

	 น�งส�วศิรินภ�		คุ้มจั่น

	 น�ยอุปกิต		ทรวงทองหล�ง

	 พระมห�นพดล		ศรีทอง

	 น�ยทศทัศน์		บุญต�

	 น�งโสภ�พรรณ		เขตรส�ลี

	 12.2	ระดับปริญญาโท

	 น�งส�วก�นต์วลี		อำ่�ประเวทย์

	 น�งส�วเนตรนภ�		ศรีผล
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คณะผู้จัดทำาเอกสาร

ที่ปรึกษา

ดร.สุภัทร		จำ�ป�ทอง	 เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

ดร.วัฒน�พร		ระงับทุกข์	 รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

ดร.สมศักดิ์		ดลประสิทธิ์	 รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

น�ยสำ�เน�		เนื้อทอง	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้

บรรณาธิการ

ดร.ประวีณ�	อัสโย	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ผู้ประสานงานการทำาสัญญาจ้างที่ปรึกษา

น�งส�วกรกมล	จึงสำ�ร�ญ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ผู้ประสานการจัดพิมพ์และพิสูจน์อักษร

น�งส�วกรกมล		จึงสำ�ร�ญ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งส�วนูรีย�	ว�จิ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ประวีณ�	อัสโย	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

น�งส�วกรกมล		จึงสำ�ร�ญ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งสุวรรณ�		สุวรรณประภ�พร	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ดร.วิภ�ด�		ว�นิช	 นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

น�งส�วอุบล		ตรีรัตนวิชช�	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

น�ยพรพรหมเทพ		เรืองชัย	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

น�งส�วนูรีย�	ว�จิ	 นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร





สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๙๙/๒๐	ถนนสุโขทัย	เขตดุสิตฯ	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐
โทร.	๐	๒๖๖๘	๗๑๒๓	โทรส�ร	๐	๒๒๔๓	๑๑๒๙

เเบบสอบถามการนำาหนังสือ

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา

กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ประโยชน์

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ใช้เอกสารเล่มน้ี
ตอบเเบบเเสดงความคิดเห็นในการนำาหนังสือไปใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นข้อมูลให้สำานักงานฯ	ได้นำาไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
เเละขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสน้ี




