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  ในทวีปเอเชียตะวันออก 53
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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
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  ประเมินผล ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลอง
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  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 134

สารบัญตาราง

จ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

   หน้า
ต�ร�งที่ 14 สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นจากคำาถามปลายเปิด 
  เกี่ยวกับความเข้าใจในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
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  หน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้   172
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 รายงานการวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ตอนต้น นำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ทดลองใช้
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบ
สมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการวิจัยน้ีสะท้อน 
ให้เห็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัและพฒันาทีใ่ชก้ระบวนการวจิยัแบบพหวุธิ ี(Multimethods  
research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study) การศึกษาภาคสนาม  
(Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrument approach) โดยการดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  
3 ระยะได้แก่ ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ระยะท่ี 2 การทดลองนำากรอบสมรรถนะ
หลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา และระยะที่ 3  
การจัดทำาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรยีนสำาหรบัหลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
สูก่ารปฏบัิต ิกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัคร้ังนี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื 1) กลุม่ตวัอย่างในการตรวจสอบ 
โมเดลเชิงโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3)  
จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำานวนทั้งส้ิน 2,337 คน โดยการ 
สุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratification random sampling) 2) กลุม่ตวัอยา่งในการทดลองใช้กรอบสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) ในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ 
จำานวน 6 โรงเรียน ซ่ึงครอบคลุมใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน และครู 36 คน  
(รวมจำานวน 44 คน) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามตำาแหน่งท่ีต้ังภูมิภาค 
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และผล 
การสนทนากลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง ได้กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จำาแนกเป็น 4 องค์ประกอบ และ 10 สมรรถนะหลัก ได้แก่

(1)



บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2)

 องคป์ระกอบท่ี 1 คนไทยฉล�ดรู ้(Literate Thais) ประกอบไปดว้ย 4 สมรรถนะหลัก ไดแ้ก ่
สมรรถนะหลกัดา้นภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร (Thai Language for Communication) สมรรถนะหลกั
ดา้นคณิตศาสตร์ในชวิีตประจำาวัน (Mathematics in Everyday Life) สมรรถนะหลกัดา้นการสบืสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) และสมรรถนะหลกั 
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 คนไทยอยูดี่มีสขุ (Happy Thais) ประกอบไปดว้ย 2 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก ่
สมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) และ 
สมรรถนะหลักดา้นทักษะอาชพีและการเปน็ผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship)
 องค์ประกอบที่ 3 คนไทยส�ม�รถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก 
ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (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) และสมรรถนะหลักด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ 
ท่ีมีสำานึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness)
 ผู้วิจัยได้นำากรอบสมรรถนะหลักท้ัง 10 ไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
องค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ดว้ยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ผลการตรวจสอบ พบวา่ 
โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้

ตอนท่ี 2 ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
 2.1 กระบวนก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง 
ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีข้ันตอนหลัก คือ 1) ทบทวน
และสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบการเรียน 
การสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ท้ังนี้ 
ในแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 
 2.2 ก�รเลือกแนวท�งในก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน 
จากการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม พบวา่ ครูสว่นใหญ่เลอืกใช้แนวทางท่ี 1 งานเดิมเปน็
ฐานผสานสมรรถนะ รองลงมาเลอืกใช้แนวทางที ่2 สมรรถนะเปน็ฐานผสานตวัช้ีวดั และแนวทางที ่3  
บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และน้อยท่ีสุด คือ แนวทางท่ี 4 สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน 
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 2.3 ก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 
และประเมินผล พบวา่ ทกุสมรรถนะหลกัไดน้ำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทัง้ 4 แนวทาง 
โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน  
สมรรถนะหลกัด้านการสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร์ สมรรถนะหลกัด้านภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 1 มากท่ีสุด ส่วนสมรรถนะหลักด้าน
ทกัษะชวีติและการเจริญแหง่ตน สมรรถนะหลักดา้นทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะ
หลกัดา้นทกัษะการคิดขัน้สงูและนวตักรรม สมรรถนะหลกัดา้นการรู้เทา่ทนัสือ่ สารสนเทศ และดจิทิลั 
สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้นำา และสมรรถนะหลักด้านพลเมือง
ท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด 
 2.4 ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู และนักเรียน ได้แก่
   2.4.1 ก�รเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู ความคิดเห็นในภาพรวมพบว่า ครูมี 
การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนท่ีครูนำามาใช้ การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้
    ด้�นก�รออกแบบ จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล พบว่า  
ครูสว่นใหญ่มกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร ตัวช้ีวดั และสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกนั ปรับการเรียนการสอนทีเ่นน้ 
การปฏบัิติจริงและกระบวนการกลุ่มมากข้ึน เชือ่มโยงสมรรถนะและสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวติประจำาวนั  
เปลีย่นบทบาทครูเป็นผูอ้ำานวยความสะดวก นักเรียนได้คิด ได้สือ่สาร มกีารตรวจสอบว่าทำาแลว้นักเรียน
เกิดสมรรถนะหรือไม่ มีการเชื่อมโยงและใช้คำาถามเพื่อให้นักเรียนได้สมรรถนะท่ีต้องการ กระตุ้นให้
นักเรียนได้ใช้สมรรถนะอื่นมากข้ึน และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากข้ึน 
ด้านการประเมินผลตามสมรรถนะ มีการประเมินท่ีหลากหลายข้ึน โดยมีการประเมินจากผลการ
ปฏบัิติของนักเรียน ประเมินจากผลงานนักเรียน และประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน มากข้ึน 
    ด้�นลักษณะและเทคนิคก�รสอนที่ครูนำ�ม�ใช้ จากการวิเคราะห์แผนการจัด 
การเรยีนรูแ้ละสังเกตการสอน พบวา่ ครสู่วนใหญมี่การปรบักจิกรรมเปน็การเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมวีธิกีารและเทคนิคการสอน เช่น ลงมอืปฏิบตั ิฝกึปฏิบตัหิน้าช้ันเรียน  
ลองผิดลองถูก ทดลอง กระบวนการกลุ่ม คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนา
คำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น 
ของจริง นิทาน รูปภาพ ส่ือจาก YouTube  ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทักษะปฏิบัติจริง และกระบวนการกลุ่ม 
    ด้�นอ่ืน ๆ  ครมูกีารปรบัเปล่ียนโดยทำางานรว่มกับเพ่ือนครมูากขึน้ มีการพัฒนา 
ตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนำาชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) มาใช้เป็นกระบวนการ 
ในทำางานและเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้แนะนำาและอำานวยความสะดวก  
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียนมากข้ึน 
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   2.4.2 ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนกบันกัเรียน ในภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนกัเรยีนตาม
สมรรถนะหลักยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาดำาเนินการอันสั้น แต่ผู้บริหารและครูผู้สอน 
สว่นใหญ่ พบว่าผูเ้รยีนมคีวามกระตือรอืรน้ในการเรยีน ต้ังใจเรยีน เขา้ใจบทเรยีนมากขึน้ ได้ฝกึปฏบัิติ สามารถ
นำาไปใช้ในชีวติจรงิได้มากขึน้ แก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิได้จากการเช่ือมโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบติั 
นอกห้องเรียน สนกุสนาน กล้าแสดงออก กล้าคิดมากขึน้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ทำาใหเ้กิดการทำางานร่วมกัน  
มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเอง
มากข้ึน ผู้เรียนได้ออกไปนำาเสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา สามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ และเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น 
 2.5 บทบ�ทของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีบทบาทหลัก ดังนี้
  2.5.1 ผู้บรหิ�รเปน็ผู้นำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนนิง�น เป็นผูน้ำาใหแ้กค่รใูนการนำากรอบ
สมรรถนะหลักไปใชใ้นการพฒันาผู้เรยีน มกีารจดัประชมุชีแ้จง สรา้งความเข้าใจใหแ้กค่รแูละผู้เกีย่วขอ้ง 
รว่มวเิคราะห์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยเพือ่เพิม่ความเขา้ใจให้ครนูำาสมรรถนะไปใช้ออกแบบ 
การเรียนการสอนได้ดีขึ้น ร่วมวางแผนและกำาหนดแนวทางกับครูในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 
ไปใช้ในชั้นเรียน โดยออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
  2.5.2 ผู้บริห�รเป็นที่ปรึกษ� ให้คว�มรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยคว�ม
สะดวก มีบทบาทโดยเป็นท่ีปรึกษาและให้คำาแนะนำาการวางแผนนำาสมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา
ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ัน และจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุน 
การดำาเนินงาน สือ่และทรัพยากรทีจ่ำาเป็น ให้กำาลงัใจ และอำานวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ  ให้แก่ครู 
  2.5.3 ผู้บริห�รเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ตรวจแผนการจัด 
การเรียนรู้ นิเทศ ดูแลช่วยเหลือครูกรณีพบปัญหาขณะทดลองและติดตามผลการดำาเนินงานของครู 
 2.6 ปัญห�ที่พบและวิธีแก้ไข การนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า
   2.6.1 ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูบางคนยังขาดความชำานาญและ 
ขาดความมัน่ใจ ยงัไมเ่ข้าใจคำาอธิบายสมรรถนะ และการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบการเรยีน 
การสอน เชน่ สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมีสมรรถนะยอ่ยท่ีคล้ายกนั สมรรถนะหลกัด้าน
ทกัษะชีวติและความเจรญิแห่งตนกับสมรรถนะพลเมอืงต่ืนรูท้ีม่สีำานึกสากลมรีายละเอยีดคลา้ยกันมาก 
ครูยงัไม่คุน้กับสมรรถนะทำาให้ไม่ม่ันใจว่าทำาแผนการจัดการเรียนรู้ถูกหรือไม่ ตวับง่ชีบ้างตัวยงัคลุมเครือ 
อธิบายยงัไม่ครอบคลุม ทำาให้ดงึมาใช้ไม่ถกู ครพูยายามตอ่ยอดให้ออกแบบการเรยีนการสอนไดห้ลาย
สมรรถนะแตบ่างคร้ังทำาไดไ้มค่รบ ยงัคิดไมอ่อกวา่จะแทรกสมรรถนะในกจิกรรมอยา่งไร  ครูบางส่วนยงั
ไมค่่อยมัน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลมุสมรรถนะหรือไม ่บางคร้ังใสส่มรรถนะไปแตไ่มเ่กดิกลับ
ไปเกดิสมรรถนะอ่ืน เพราะครูยังไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะ ครูไม่เข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะไปพฒันา
ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเน้ือหาและการวัดผลท่ีต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด มีการแก้ปัญหาโดย  
1) โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกัน 2) ครูร่วมกันศึกษาคู่มือศึกษากรอบสมรรถนะ  
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3) ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับช้ันควรเกิดสมรรถนะใดแค่ไหน 4) ใช้กระบวนการ สร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิิงวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  ในการเรียนรู้ร่วมกัน  
5) ปรึกษาร่วมกับเพื่อนและผู้บริหาร 6) ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำาแนะนำา
   2.6.2 ด้�นเวล� เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะมี 
กิจกรรมหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากข้ึน มีการแก้ปัญหาโดย  
1) ปรบัเพิม่เวลา โดยใช้เวลาในคาบกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 2) บรูณาการบทเรยีนโดยใช้สมรรถนะและตวัช้ีวดั 
เป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง 3) ยืดหยุ่นเวลาในการสอน บางคร้ังต้องใช้เวลาของวิชาอ่ืนที่ตนสอน 
หรอืใช้เวลาสอนของเพ่ือนคร ูบางครัง้กิจกรรมไม่ต่อเนือ่งกัน และมีการปรบักิจกรรมใหม่ใหอ้ยูใ่นเวลา 
   2.6.3 ด้�นก�รบริห�รจดัก�รช้ันเรียน เวลาจัดกิจกรรมในชัน้เด็กเลก็ครูจะเหน่ือยมากกวา่
ชั้นเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและทำากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก มีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำา  เลือกจัดกลุ่มนักเรียน  
แล้วต้องคดิกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความสามารถท่ีต่างกนั อกีท้ังในบางโรงเรยีนมจีำานวนนักเรยีนมาก 
มีข้อจำากัดในการใช้พ้ืนที่และการให้นักเรียนทำางานกลุ่ม มีการแก้ปัญหาโดย 1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคย
กับการฟงัคำาส่ังและการทำากิจกรรมตา่ง ๆ  ดว้ยตนเอง 2) วเิคราะห์นักเรียนและเตรียมงานทีเ่หมาะกับ
นักเรียนเพิม่เตมิ 3) ใช้พืน้ทีใ่นการเรียนรู้ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรียนเพือ่ให้นักเรยีนทำากจิกรรม
   2.6.4  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูมีภาระงานมากข้ึน 
ไม่มีเวลาเต็มท่ีในการเตรียมสมรรถนะและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ ครู 1 คน 
สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมผู้เรียนเพ่ือทดสอบ O-NET, NT ในชั้น ป.1  
ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมทำา 
การเข้าใจหลักการ รายละเอียดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 4 แนวทาง  
แล้วนำามาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอนตามท่ีโรงเรียน 
มีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน
 2.7  ส่ิงที่ครูและโรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ การนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลอง 
ใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีนระดบัช้ันประถมศกึษาตอนตน้ พบว่า สิง่ท่ีครแูละโรงเรยีนตอ้งการความช่วยเหลอื  
มีดังนี้
   2.7.1 ด้�นก�รให้คว�มรู้และพฒัน�คว�มส�ม�รถของครูในก�รออกแบบก�รเรียน 
ก�รสอน ควรมีการให้ความรู้และใช้เวลาให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจ 
แนวคิดและแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนในทุกแนวทาง ควรมีการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมท่ีแทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอน
ในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน 
   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 ควรมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมและมีตัวอย่างแผนการจัด 
การเรยีนรู ้ทีห่ลากหลาย ควรมีตวัอยา่งตามแนวทางท่ี 1-4 เพิม่เตมิ เพ่ือใหค้รมีูแนวทางในการทำางาน
เพิม่ขึน้ ในส่วนของตัวอยา่งแนวทางที ่4 ควรมตัีวอยา่งการนำากจิวตัรประจำาวนัมาออกแบบในลักษณะ 
การบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัด 
 การเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา
  2.7.4 ด�้นก�รวดัและประเมินผล  ครตู้องการแนวทางการวดัและประเมินผลสมรรถนะ 
ท่ีชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
  2.7.5 ด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม ให้ข้อแนะนำา  
ให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
 2.8 ส่ิงท่ีครูคิดว่�เป็นปัจจัยท่ีทำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จ จากการนำากรอบสมรรถนะหลัก 
ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า
เป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความสำาเร็จ มีดังนี้ 
   2.8.1 กรอบสมรรถนะและร�ยละเอียด กรอบสมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะ มีความ
สำาคัญในการส่งเสริมนักเรียน  หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำาไปใช้ท่ีชัดเจนจะช่วยให้ครู
เข้าใจและนำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน 
   2.8.2 ผู้บริห�ร ควรให้ความสำาคัญ ให้การหนุนเสรมิ จะช่วยให้การทำางานคลอ่งตวัขึน้  
เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ต้องการให้ผู้บริหารร่วมรับรู้ด้วยเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
   2.8.3 ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ทีสุ่ด ความเข้าใจของครูในการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแตล่ะแนวทางจะชว่ยใหค้รูวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีข้ึน โดยครูจะต้องมีความมุ่งม่ันพยายาม หาความรู้เพ่ิมเติม   
เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ลากหลาย เปลีย่นจาก teacher-centered เป็น child-centered 
มีการฝึกปฏิบัตเิก่ียวกับสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนแตล่ะแนวทาง  
มกีารวัดผลประเมนิผลตามสมรรถนะและตัวชีวั้ดทีม่ใีนหนว่ยการเรยีนรูเ้ดิม ครตู้องใส่ใจนกัเรยีนมากข้ึน  
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากข้ึน คิดว่าจะทำาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
   2.8.4 ก�รทำ�ง�นเปน็ทีมของโรงเรยีน การวเิคราะหส์มรรถนะและนำามาบูรณาการใน 
การออกแบบการเรยีนการสอนร่วมกนั ทำาให้ชว่ยลดเวลา และเด็กได้ฝกึปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะมากขึน้ 
   2.8.5 ระยะเวล� มีช่วงเวลาในการศกึษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝกึประสบการณ ์
ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้ 
   2.8.6 ก�รได้รบัขอ้มูลเกีย่วกบัสภาพปญัหาของนกัเรียนอยา่งตรงจดุ /มีข้อมูลเชิงประจกัษ์  
จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากข้ึน 
   2.8.7 ผู้ปกครอง รับรู้การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจว่าการสอน
นักเรียนให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก 
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   2.8.8 ก�รนิเทศติดต�ม คณะวิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากข้ึน 
   2.8.9 มแีผนก�รจดัก�รเรียนรู้สำ�เร็จรูปให้ครูเป็นแบบอยา่ง เพือ่ทีค่รูจะไดมี้ต้นแบบ
นำาไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ชัดเจนและตรงตามเป้าประสงค์ท่ีกำาหนด 
 2.9 ข้อเสนอแนะ จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา บทสรุปสุดท้ายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม มีดังนี้
   2.9.1 ด้�นก�รให้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจ 
    1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ท่ีหลากหลาย 
    2) เพ่ิมเวลาอบรมเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึนและมีการทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนนำาไปใช้จริง 
    3) มีการพฒันาครใูนการนำาสมรรถนะไปใช้พฒันาผู้เรยีน โดยเน้นเรือ่งการออกแบบ 
    กิจกรรมให้เด็กเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับเด็กมากท่ีสุด
   2.9.2 ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�ง
    1) มีตัวช้ีวัดตั้งต้นเพราะสมรรถนะเป็นก้อนใหญ่ หากไม่มีตัวช้ีวัดเหมือน 
    ไม่มีจุดเริ่ม 
    2) ตัวชี้วัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับการทดสอบระดับชาติ  
    NT / O-NET 
   3) ปรบัลดรายวชิาท่ีซำา้ซ้อน หลอมรวมส่ิงทีซ่ำา้กัน เชน่ วทิยาศาสตร์ สังคมศกึษา  
    สุขศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ  
    4) ในชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหมี้ชัว่โมงภาษาไทย 
    เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาท่ีมีไม่สัมพันธ์ 
    กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะการอ่าน-เขียน โดยโรงเรียนท่ีมี 
    ผลการอา่นดเียีย่มจะมกีารจัดตารางในภาคเช้าสอนภาษาไทย-คณิตศาสตร์  
    ส่วนวิชาอื่นใช้การบูรณาการ
   2.9.3 ด้�นบริห�รจัดก�ร หากครูประจำาชั้นสอนทุกวิชา จะสามารถยืดหยุ่นการจัด
กิจกรรมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าครูสอนเป็นวิชาทำาให้ยืดหยุ่นเวลาได้ยาก 
   2.9.4  ด้�นก�รวัดและประเมินผล ครูยังมีความกังวลเร่ืองผลสัมฤทธ์ิของเด็กเวลา
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 และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน 
เพ่ือให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน 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 ด้�นจดุแข็งของหลักสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น พทุธศักร�ช 2551  
พบว่า สถานศึกษาในภาพรวมสามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้และครูนำาสู่การปฏิบัติได้ง่ายข้ึน มีตัวชี้วัด
ชัดเจน ครอบคลุม ทำาให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผลได้ครอบคลุม 
   ด้�นจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรแกนกลางฯ มีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนชั่วโมงตามโครงสร้าง
หลักสูตรและวชิาเรียนควรลดลง เนือ้หามาก และไม่สามารถเช่ือมโยงความรูไ้ปใช้ในชีวติประจำาวนัได ้
   ด้�นคว�มต้องก�รปรับเปลี่ยน พบว่า หลักสูตรควรลดมาตรฐานการเรียนรู้ 
และจำานวนตัวชี้วัด เน้ือหาและเวลาเรียนควรยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งเสริมความถนัด เน้นการปฏิบัติ  
แก้ปัญหา เรียนรู้ส่ิงท่ีนกัเรียนถนดั สามารถนำาไปใช้ในชีวติประจำาวนัหรือประกอบอาชีพได ้ควรยืดหยุ่น
ในการนำาหลักสูตรไปใช้ให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ในแต่ละพืน้ท่ี ควรหลอมรายวชิาเป็นแนวบูรณาการ ระบุเพียงเนือ้หาและสาระสำาคญั เอือ้ให้มีกจิกรรม
ท่ีลงมือทำามากข้ึน ควรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต
   2.10.2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปสู่ก�รปฏิบัติในห้องเรียน พบว่า  
สถานศึกษาในภาพรวม ประชุมวางแผนร่วมกันโดยกำาหนดสมรรถนะหลักและการนำาสมรรถนะ 
ไปใช้ จดักิจกรรม PLC สร้างความเขา้ใจใหต้รงกัน บรูณาการสมรรถนะสูก่ารปฏบัิติกับนโยบายโรงเรียน 
คัดเลือกครูผู้สอน แบง่ปนัความรู้ระหว่างเพือ่นครู จัดรูปแบบกจิกรรมใหม่ ๆ  ท่ีหลากหลาย ให้กำาลังใจ  
เป็นท่ีปรึกษาใหค้รูทำาแผนการสอน ประเมนิการสอนร่วมกนั และนเิทศกำากบัตดิตาม ด้�นก�รนำ�สมรรถนะ
ไปสูก่�รปฏิบติัในห้องเรยีน พบวา่ ในภาพรวมครสูามารถนำาไปใชไ้ดโ้ดยนำาสมรรถนะมาใชต้ามแนวทาง 
ต่าง ๆ คนละ 2 - 4 แนวทาง บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันต่อเนื่อง ครูเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้และส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประเมิน
แผนของครเูพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้ง ด้�นวธิกี�รแกปั้ญห�กรณคีรยูงัไม่ส�ม�รถนำ�ไปสูก่�รปฏิบัติได้ 
พบว่า สถานศกึษาในภาพรวมแก้ปัญหาโดยครูรวมกลุม่ทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ประชมุปรึกษาท้ังแบบเป็นพธิกีารและแบบกัลยาณมิตรเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลือ 
และการลดภาระงานของครู
  2.10.3 ข้อแตกต่�งก�รทำ�ง�นของครูในก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ในภาพรวม  
พบวา่ หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ มคีวามยดืหยุน่สูงกวา่และเปดิโอกาสครใูหคิ้ดวธิกีารและแนวทางการจดั 
การเรียนการสอนรูปแบบใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้ มกีารเรียนรู้โดยร่วมมอืกนัเปลีย่นแปลงตนเอง ด�้นก�รออกแบบ
ก�รเรียนรู้ ครูจดัทำาแผนการจดัการเรียนรู้ทีล่ะเอยีดมกีจิกรรมทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัการพัฒนา
สมรรถนะ มีการใชเ้ทคนคิในการสอน ตลอดจนใชส่ื้อและสถานการณต์า่ง ๆ  ในการจดัการเรียนรู้มากข้ึน  
มคีวามยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา นกัเรยีนไดท้ำางานเป็นกลุ่ม สนกุสนาน สนใจเรยีน มีความสุขและมเีจตคต ิ
ท่ีดีในการเรียนรู้มากข้ึน ด้�นก�รวัดผลประเมินผล เป็นการวัดผลท่ีบูรณาการตัวชี้วัดกับสมรรถนะ
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เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน 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 เข้าไปสังเกตการสอนในช้ันเรียนเพื่อนิเทศ
ติดตามเป็นระยะ ๆ  ส่งเสรมิการแบ่งปันการจัดกจิกรรมและส่ือ และการจัดทมีงานชว่ยเหลือ แนะนำาครู
  2.10.5 ปัญห�อุปสรรคที่พบในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของครู ด้�นก�รพัฒน�
หลักสูตร ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้�นก�รออกแบบ 
ก�รเรียนก�รสอน ครูขาดความม่ันใจในการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะ 
ท่ีเลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลัก ยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ  
ครหูลายท่านใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูส้ำาเร็จรปูของสำานกัพมิพต์ามหนงัสอืแบบเรยีน ทำาให้นำาสมรรถนะ
ไปใช้ได้ยาก ด้�นก�รวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผลประเมินผลด้านสมรรถนะท่ีดี 
ควรดำาเนินการอยา่งไร วธิกี�รแกไ้ขเม่ือมปีญัห�อปุสรรค พบว่า ครูสว่นใหญ่ศึกษาวิธีการออกแบบการเรียน
การสอนและการประเมนิผลโดยค้นหาจากอนิเทอร์เน็ต ผู้บริหารสถานศึกษาชว่ยครูคิดวเิคราะห์การทำางาน  
มีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูในโรงเรียนทำา การใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกล (Distance 
Learning Television :  DLTV) ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
  2.10.6 ช่วงเปล่ียนผ่�นหรือรอยต่อก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ สมรรถนะ
ท้ัง 10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
ใหส้ถานศกึษามีอสิระด้านการจดัหลักสูตร ลดกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดิมท่ีมากเกินไป ระบรุายละเอียด
สมรรถนะย่อยในแต่ละระดบัช้ันท่ีชัดเจนไปสูส่มรรถนะหลกั ปรับตารางเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตน้  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก ใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับ 
ตัวชี้วัด และนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน มีคู่มือเพราะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ด้านสมรรถนะท่ีตรงกัน ด้�นก�รดำ�เนินก�รใช้สมรรถนะต่อเน่ือง จะนำาสมรรถนะไปใชต่้อควบคูก่บัตัวช้ีวัดเดิม  
เน้นกิจกรรมท่ีประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้มากข้ึน ทดลองนำาสมรรถนะมาใช้ต่อเน่ืองโดยเริ่มจาก 
ระดับชัน้อนบุาลปทีี ่3 และชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ เพ่ือเปน็การสง่ต่อในชว่งเปล่ียนผา่น ใช้การประเมนิ 
ตามสภาพจริงให้มากข้ึนไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค
  2.10.7 ก�รพฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใช้ในโรงเรียน 
ประก�รแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษา
เห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง 
การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้เพิ่มความชัดเจน ประก�รต่อม� คือ ครูต้องเปิดใจ  
ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมท่ีนำาไปสู่สมรรถนะและ 
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แผนการจดัการเรยีนรู ้ประก�รสุดท้�ย คือ การส่งเสรมิและสนับสนนุจากผู้บรหิาร ความชว่ยเหลือจาก  
ผู้เชี่ยวชาญท่ีรู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำาแนะนำาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
  2.10.8 สิ่งท่ีโรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ
และก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เล้ียงชี้แนะในการออกแบบกิจกรรมและ 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล และเทคนิค/กลยทุธใ์นการนำาสมรรถนะไปใช ้มแีผนการจดั 
การเรียนรู้กลางทีม่คีวามยดืหยุน่ ครอบคลมุทกุกลุม่สาระ มแีหลง่การเรียนรู้ออนไลน ์ทีเ่ผยแพร่เทคนคิ
การสอนหรือกลยุทธ์ทีส่ง่เสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยใหค้รูสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 
มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซ้ือสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เพ่ิมแหลง่ค้นคว้าหาความรูโ้ดยมแีหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ท่ีครสูามารถเข้าถึงไดต้ลอดเวลาและสือ่สาร
กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดและประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนท่ีชัดเจน และ
เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O-NET
  2.10.9 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบ�ทของหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 
ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ 
    หนว่ยง�นท่ีพัฒน�หลักสูตร เปน็หนว่ยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย 
ทีซ่ำา้ซอ้นกนั จดัทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใชแ้ละจดัทำาเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 
จดัทำาคู่มอืสมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานตา่ง ๆ  อบรมให้ความรู้ในเร่ืองสมรรถนะ กำาหนดเปา้หมาย
คุณภาพผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกันทุกหน่วยงาน ปรบัระเบยีบการใช้งบประมาณในการสนับสนุนการสอน 
การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้ข้ามามบีทบาทในการสง่เสรมิสมรรถนะ พฒันาเทคโนโลยีใหเ้ข้ามามบีทบาท 
ในการสง่เสรมิสมรรถนะ การวางระบบการนำาสมรรถนะไปใช ้เชน่ การทดสอบระดบัชาต ิการรบัเดก็ 
เข้าศกึษาตอ่ ปรบัเกณฑ์การวดัและประเมนิผลระดับประถมศกึษาเป็น “ผ่าน” “ไมผ่่าน” และใชก้ารประเมนิ 
ตามสภาพจริง
    กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กำาหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนใหชั้ดเจนและสอดคล้อง
กันทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู แก้ไขระเบียบ 
งบประมาณท่ียุ่งยากให้มีความยืดหยุ่น สรา้งข้อทดสอบท่ีตอบสนองตอ่บรบิทพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย 
และวัดตามพัฒนาการ
    หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและ 
ต่อเนื่อง ลดนโยบายท่ีซำ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเอง
และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน  
มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ให้ผู้สนใจศึกษาทางออนไลน์อบรมให้ความรู้กับครู 
เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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 2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�
กรอบสมรรถนะไปใช้ ควรมกีารประเมนิหลกัสตูรเดมิก่อนการปรับเปลีย่นหลกัสตูร และมคีวามชัดเจน
แนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community : PLC) และการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครู
ควรมีผู้รู้จริงมาให้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการส่งต่อผ่านศึกษานิเทศก์ อาจทำาให้คลาดเคลื่อน  
เมื่อต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม ทำาให้ปฏิบัติผิดทาง จัดทำาเว็บไซต์กลางเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ เพ่ือการทำางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์ 
อย่างท่ัวถึง จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบ 
ทีจ่ะทำาให้ครูคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มส่ืีอและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน 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 ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ ่ 
(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนท่ีเสนอใน
การวิจัยครัง้น้ีเป็นฐานในการกำาหนดจุดมุง่หมายดา้นผูเ้รียน โดยอาจพิจารณาทบทวนสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะย่อย ท้ังในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเข้มข้นของสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสม 
กบัผูเ้รียนในแต่ละระดับ ซ่ึงสามารถศึกษาวิจัยและทำาประชาพิจารณเ์พ่ิมเติมได้ โดยการกำาหนดเป้าหมาย 
ร่วมน้ี ท้ังการกำาหนดเป้าหมายร่วมระดับชาติ ระดับท้องถิ่น / เขตพื้นท่ี และระดับสถานศึกษา  
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
  3.1.2 พฒัน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะในระดับก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกระบวนก�ร
วจิยั โดยควรมุ่งเปา้หมายใหไ้ด้หลักสตูรท่ีกำาหนดจุดมุ่งหมายเชงิสมรรถนะ เสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะ และแนวทางการวดัและประเมนิผลสมรรถนะ ในลกัษณะของการใชผ้ลการวจิยัชีน้ำานโยบาย 
(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำาไป
สู่การปรับปรุงนโยบาย
    นอกจากนี ้ควรใหมี้การศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กบัหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ช้ีให้เห็นวา่ในการปรับเปล่ียน
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งท่ียากลำาบาก 
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  3.1.3 ปลดลอ็ค“โครงสร�้งเวล�เรยีน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศกัราช 2551 ใหมี้ความยดืหยุน่ทีส่ถานศกึษามีอิสระจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานหลัก
ที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา 
และชุมชนอย่างแท้จริง ท้ังน้ี แมว่้าได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การบริหารจดัการเวลาเรียน 
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ลงวันท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษาจำานวนหนึ่งยังไม่ได้รับรู้และ
เกิดความเข้าใจในวงกว้าง รวมท้ังคำาส่ังฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำาหนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ
สาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี
  3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัฉบับปรับปรุง พทุธศกัราช 
2560 ท้ังนี้เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลว่า ตัวชี้วัดของบางกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้มีจำานวนมากและซำ้าซ้อนกัน เน้นด้านความรู้มาก ทักษะที่กำาหนดในตัวช้ีวัดเป็นทักษะ 
ย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ท่ีไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
  3.1.5 จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเนน้ร�ยวชิ�หลกัใหม้คีว�มเข้มข้น ระดับชัน้ประถม
ศึกษาตอนตน้ (ป.1-3) ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ ซึง่เป็นรายวชิาทีเ่ป็นเคร่ืองมือ 
ในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน และจัดกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน ๆ  เป็นรายวิชารอง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยจัดในลกัษณะการบูรณาการทีน่ำาสมรรถนะทัง้ 10 สมรรถนะเป็นฐาน 
ในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการท้ังรายวิชาหลัก รายวิชารอง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ท้ังน้ี ตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้  
(ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ควรค่อย ๆ เติมความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ 
ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน
  3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  
โดยเน้นการเช่ือมตอ่หลกัสตูรระดบัการศกึษาปฐมวัย ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และระดบัการอดุมศกึษา 
ในลักษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงต่อเนือ่งกัน เพ่ือสร้างคณุภาพของเด็กไทยใหเ้ข้มแข็ง ได้รับการพัฒนา 
ทีส่อดคล้องตอ่เน่ืองตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมเีป้าหมายในการสร้างพลเมืองไทย 
ในอนาคตจากฐานสมรรถนะท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
  3.1.7 ระดมคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมท้ังระดมข้อมูล
แนวปฏิบัติท่ีน่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)
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 3.2 ข้อเสนอแนะต่อก�รบริห�รจัดก�รหลักสูตรและก�รนำ�หลักสูตรไปใช้
   3.2.1 ด้�นก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์หลักสูตร
    เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีมข้ีอคน้พบประการหน่ึงวา่ ผูบ้รหิารและครจูำานวนมาก
ไม่ทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหวและการปรับปรุงหลักสูตร ดงันัน้ ตอ้งหายุทธวธีิในก�รประช�สัมพันธ์ 
สื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล ในระดับช้ันเรียนท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด  
เพือ่ใหผู้ใ้ช้และผูพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาสามารถใช้และพฒันาหลกัสูตรไดต้ามเจตนารมณ ์ใหเ้กดิ
ผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ี การสื่อสารต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย เข้�ถึงง่�ย  
หล�กหล�ยช่องท�งที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องที่มีหลายช่วงวัยและ 
มคีวามแตกตา่งดา้นประสบการณ์ให้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลและเขา้ใจวธิทีำางานไดด้ว้ยตนเอง ท้ังในลักษณะ 
ของการจดัทำาเอกสาร คู่มอื แหล่งเรียนรู้ การจดัสัมมนา การมท่ีีปรึกษา การสร้างสารสนเทศออนไลน ์เชน่  
เว็บไซต์ เฟซบุก๊แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดิทศัน ์Call-center รวมถึงการเปิดพืน้ทีส่าธารณะ เช่น กระดานข่าว 
ออนไลน์ การต้ังกระทู้ เพ่ือช่วยให้ผู้มีหน้าท่ีในการใช้หลักสูตร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา  
สามารถเขา้ถงึข้อมลูได้อยา่งสะดวก สามารถศกึษาทำาความเข้าใจหลักสูตรได้อย่างละเอียด และสามารถ 
ให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
ของสถานศึกษาได้ต่อไป
  3.2.2 ด�้นก�รใชห้ลกัสตูร ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและประเมินผล 
   การออกแบบการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำาหนดจดุประสงคก์�รเรียนรู้ 
เชงิสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรือกจิวตัรประจำาวนั 
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ
แสดงออก ซ่ึงเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางานหรือ
ใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาต้องใช้ “บรบิทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐ�น โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้จริง
ในชีวติประจำาวัน ซ่ึงมักเป็นการออกแบบการเรยีนการสอนทีต่อบสนองต่อคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย 
ของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ที่เน้นก�รประเมินเพ่ือพัฒน�โดยเน้นก�รประเมินต�มสภ�พจริงท่ีใช้สมรรถนะเป็นฐ�น ทั้งนี้  
ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
  3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดต้ังองค์กรหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับก�รปฏิรูป 
   หลักสูตร
   เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าท่ีวางแผนกำ�หนด 
ทศิท�ง ก�รพัฒน�คุณภ�พเด็กไทยอย่�งเป็นองค์รวมของทกุกระทรวง ทกุสังกัดหน่วยง�น และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบายและ
ระดับผู้ปฏบิติัจากหนว่ยงานทีจั่ดการศึกษา เพือ่ให้ระดับผู้ปฏบัิติท่ีมีหนา้ท่ีนำาหลักสูตรไปใชมี้เปา้หมาย
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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
เข้าใจตรงกันท้ังในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ี
ระดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด แนวท�ง 
และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 
   หน่วยงานขา้งตน้น้ีตอ้งมีบคุลากรเปน็นักวิชาการดา้นหลกัสตูร การเรยีนการสอน  
การวัดและประเมินผล ที่สามารถให้คำาปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร  
การจัดการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลแกผู่บ้รหิารและครใูนสถานศกึษาได ้รวมถึงควรเพิม่
บุคลากรท่ีดูแล ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ินให้เพียงพอด้วย
  3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู
    ความสำาเร็จของการใชห้ลกัสตูรมิได้อยู่ท่ีอยู่การผลติตัวเลม่หลกัสตูรได้แลว้เสร็จ  
หากแต่อยูท่ีก่ารพัฒนาผู้เรยีนใหม้คีณุภาพไดบ้รรลตุามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั 
ก็คือครูท่ีต้องทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครู
และผู้บรหิารสถานศึกษาในเรือ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจชัดเจน 
และมีการนิเทศตดิตามอยา่งสมำา่เสมอจรงิจงั ซ่ึงปัจจยัทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งช่วยสนับสนุนใหค้รู
ทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 
   1) ก�รสร�้งคว�มเข�้ใจแกค่รทูกุคน ใหเ้ขา้ใจอย่างชดัแจง้ว่าตนตอ้งดำาเนนิการ 
อย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมแก่ครู 
ด้านการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัครรูะดับประถมศกึษาตอนต้น 
ท่ีต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงสมรรถนะของเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน
   2) ก�รจดัเตรียมเคร่ืองมอืและสือ่ก�รเรียนก�รสอน ทีช่่วยให้ครสูามารถจดัการเรยีน 
การสอนได ้ดว้ยการนำาแนวทางการสอนท่ีดแีละมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเนน้ใหค้รพูฒันาเนือ้หา 
บทเรยีน โดยกิจกรรมท่ีจะให้นกัเรยีนปฏบัิติ ควรมคีูม่อืหรอืข้อความแนะนำาวิธีดำาเนนิการหรอืทิศทาง 
ของกจิกรรมนัน้ ๆ  สำาหรบัคร ูอาทิ คู่มือแนวทางการใช้รปูแบบ วิธี หรอืแนวการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านต่าง ๆ  คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ  รวมท้ังตัวอย่างเคร่ืองมือวัดสมรรถนะ
    3) ก�รจดัเตรยีมข้อมูลผลก�รประเมนิ ทีบ่อกได้วา่การเรยีนรูข้องนักเรยีนเป็นอย่างไร 
เปน็ขอ้มูลการเปรียบเทียบท่ีอ้างอิงกับผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั โดยเน้นท่ีประสทิธภิาพการสอนของคร ู 
ในลกัษณะของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครูเกิดการเรียนรู้ร่วมไปกับ
ผู้เรียน ชว่ยให้ครูยอ้นกลับมามองการสอนของตนเองและปรับการสอนดว้ยตนเองได ้(ออกแบบเคร่ืองมือ
พฒันาให้ครสูามารถทำางานได้ด้วยตนเอง) หรอือาจโดยการจัดต้ังคณะกรรมการประเมนิหลักสูตรภายใน
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โรงเรียน ซึง่สามารถสะทอ้นผลการใช้หลกัสตูรในระดับช้ันเรียนตอ่ผูบ้ริหารและต้นสงักัดอยา่งน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำานวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำาข้อมูลต่าง ๆ  นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
   4) ก�รพัฒน�ครูแกนนำ� ครูผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นหลักสูตรและก�รเรียนก�รสอน  
ท่ีสามารถเสนอแบบอยา่ง วิธีและแนวทางการพฒันาหลักสูตรและการสอนท่ีไดผ้ล ซ่ึงเปน็วิธีการสอน 
ท่ีได้รับการทดลอง และมผีลการวจัิยยนืยนัถึงประสิทธภิาพของวธิดัีงกล่าวแล้ว เพ่ือใหค้รูได้ศกึษาและ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตนแล้วนำาไปสู่การปรับเปล่ียนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนให้กับเพื่อนครู 
  5) ก�รสนับสนุนและสร้�งแรงผลักดันจ�กเพ่ือนครูร่วมวิช�ชีพ โดยการสร้างชุมชน
แหง่ก�รเรยีนรูเ้ชิงวชิ�ชีพท่ีมกีารแลกเปล่ียนวิธีสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกบัครูมอือาชีพเพ่ือ 
การพัฒนาการสอน 
  6) ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนการทำางานและสร้างแรงผลักดัน
ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 
  7) ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�  
โรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีชุมชนคาดหวัง โดยท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้ 
  8) ก�รวิจัย ก�รติดต�ม และก�รประเมินผลในก�รนำ�หลักสูตรไปสู่ก�รปฏิบัติ 
ในห้องเรยีนอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาและรูปแบบวธิกีารสอนใหม่ ๆ  ท่ีสร้างความม่ันใจในการจัดการ
ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีท่ีใช้อยู่
   ท้ังนี ้ในการวิจัยคร้ังนีม้ข้ีอคน้พบว่า กลุม่ผูเ้ก่ียวข้องมหีลายลกัษณะ อาทิ 1) ไมย่อมรับรู้ 
ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง แต่ไม่กล้า 
ปรับเปลีย่น ซึง่ก�รพัฒน�บุคล�กรแตล่ะกลุม่จึงตอ้งมีกลยุทธท่ี์แตกต่�งกนัในกลุม่เป้�หม�ยเหล�่นี้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ 
ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
 3. การศกึษาวิจัยกระบวนการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบติัในสถานศกึษาท่ีมีผล
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
 4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ท่ีเข้มแข็งของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นท่ี
 5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่ 1
บทนำา

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาบัญญัติให้มีการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำาเนินการศึกษาและจัดทำา 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการดำาเนนิการให้บรรลเุปา้หมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำาเนินการต่อไป เป็นผลให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการ
เพื่อดำาเนินการตามภารกิจท่ีรัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้
 คณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้ดำาเนินการศึกษาหาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาด้านการจัดการเรียน 
การสอน ซึง่ครอบคลมุประเดน็การปฏรูิปดา้นหลกัสตูร การเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล  
รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว จากผล 
การศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาดูงานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทำาให้ได้ข้อมูล  
ความคิดเห็น แนวทางและข้อเสนอแนะจำานวนมาก โดยมีประเด็นปัญหาสำาคัญส่วนหนึ่งที่ควร 
มีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
 1) ด้านหลักสูตร พบว่า การท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้กำาหนดให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ต้องเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัด
จำานวนมากน้ัน ทำาให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจำาเป็นต้องเร่งสอน จึงทำาให้ผู้เรียนไม่ประสบ
ความสำาเร็จในการเรียน ไม่มีความสุขในการเรียนและเกิดผลกระทบอื่น  ๆ ตามมา ครูจำานวนมาก
เห็นว่าควรลดสาระการเรียนรู้ให้น้อยลงและให้เวลากับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
เพราะเป็นฐานท่ีสำาคัญของการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนั้น ตามหลักพัฒนาการผู้เรียน ผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 9 ปี) นั้นอยู่ในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนปฐมวัย (0 - 6 ปี)  
และประถมศึกษา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผู้เรียนอยู่ในระหว่างการปรับตัว จึงควรมีการปรับหลักสูตรและ 
การเรยีนการสอนใหมี้ความยืดหยุ่นสงูเพือ่ช่วยใหค้รสูามารถพฒันาผูเ้รยีนทีมี่ความพรอ้มแตกต่างกนั
มากในช่วงวัยนี้ได้พัฒนาไปตามลำาดับข้ัน โดยเฉพาะผู้เรียนในเขตพื้นท่ีห่างไกลท่ีมีความแตกต่างกัน
หลากหลายทางด้านภูมิสังคมและบริบท

หลักการและเหตุผล
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บทท่ี 1 บทนำา

 2) ด้านการเรียนการสอน พบวา่ ครูยังจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการให้เน้ือหาความรู้เปน็หลกั  
การสอนของครูยังไปไม่ถึงการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะท่ีต้องการ ผู้เรียน 
ยังไม่สามารถนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน
 3) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลทำาให้ครูต้องเร่งสอน ผู้เรียน
จำานวนไม่น้อยไม่ประสบความสำาเร็จในการเรียน และขาดความสุขในการเรียน รวมท้ังการประเมิน
โรงเรียนด้วยเครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันหมด ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับโรงเรียน
ท่ีมีบริบทและปัจจัยสนับสนุนท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนา
 ในการปฏิรูปการเรียนการสอน นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว 
ยงัต้องคำานงึถงึความต้องการของสังคมประเทศและโลกในยคุปัจจุบันและอนาคตทีมี่การเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตรอบด้าน 
เด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะชุดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม จึงเป็นหน้าท่ี
ของการศึกษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมไปถึงการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ 
ความเปน็ไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ต้องการพลเมอืงทีม่คีวามสามารถในการคิดสร้างสรรค์และผลตินวัตกรรมได้
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้น คณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนจึงเห็น
ควรให้มีการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มี 
การพิจารณาดำาเนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ให้มุ่งเน้น
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กดิสมรรถนะชุดใหม่ทีเ่หมาะสมกบัยคุสมัยและแนวโน้มในอนาคต และเพือ่ใหเ้หน็
แนวคิดและแนวทางในการดำาเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมการ
ด้านการเรียนการสอนจึงจัดให้มีคณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อดำาเนินงานดังกล่าว ซ่ึงคณะทำางานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำาเนินการ 
ในลักษณะของโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น  
เป็นการนำาร่อง เพราะระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีเป็นฐานสำาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นระดับ
ท่ีควรมีการลดสาระการเรียนรู้ และปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความแตกต่าง 
หลากหลายของผูเ้รยีนและบรบิท รวมทัง้ให้สอดรับกับพฒันาการของเด็กในชว่งรอยเชือ่มต่อระหวา่ง
ปฐมวัยและประถมศึกษา  โดยคณะทำางานได้วางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานโดยยึดหลักสำาคัญดังนี้
 1) ตอบสนองนโยบายระดับชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
 2) มุ่งเตรียมผู้เรียนให้สามารถดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 3) ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชา รวมทั้งพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
ได้พระราชทานแก่รัฐบาลและประชาชน
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 4) ให้ความสำาคญักับการดำารงรักษาความเปน็ไทยในโลกสากล การทำานุบำารุงศลิปวฒันธรรม 
ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย 
 5) ใหมี้ความเหมาะสมกับผู้เรยีนตามหลักพัฒนาการ และสามารถตอบสนองความแตกต่าง 
ท่ีหลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท 
 6) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
 ผลการศึกษาวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะทำาให้ได้กรอบสมรรถนะผู้เรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น รวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว ผ่านการดำาเนินการวิจัยในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนทดลอง  
โดยนำาผลจากการศึกษาพัฒนาและการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะ 
ผูเ้รียนสำาหรับหลกัสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานสูก่ารปฏิบติัเพ่ือนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหนว่ยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาดำาเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่พฒันากรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดับประถมศึกษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน
 2. เพื่อนำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ในการพัฒนาผู้เรียน
 3. เพื่อทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน
 4. เพ่ือจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

คำาถามการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีคำาถามการวิจัย 4 ประการ คือ
 1. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ควรเป็นอย่างไร
 2. กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาตอนต้นหรือไม่
 3. มีกระบวนการและแนวทางอะไรบ้างที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 
ท่ีต้องการ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน4

บทท่ี 1 บทนำา

 4.  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรยีนสำาหรับหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
สู่การปฏิบัติ ควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีใช้กระบวนการวิจัยแบบพหุวิธี  
(Multimethods research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary study)  
การศึกษาภาคสนาม (Field study) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Multi-instrument approach)
 2. การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
ในโรงเรียนทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รวม 6  โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สังกัดสำานัก 
การศึกษา กรุงเทพมหานคร, สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน, สังกัดองคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ และสงักดัสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลมุใน 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง  
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ รวมจำานวนผู้บริหาร 8 คน และจำานวนครู 36 คน 
รวมจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังสิ้น 44 คน 
 3. การวิจัยในครั้งน้ี มุ่งศึกษากระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานรวมถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ  
ในช้ันประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ โดยได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อค้นพบ ในการใช้กรอบสมรรถนะ 
เพือ่การจัดการเรยีนการสอนของคร ูและการนิเทศ กำากบั ตดิตามประเมนิผล หนุนเสรมิของผู้บรหิาร 
สถานศึกษาและคณะที่ปรึกษา และนำาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากรอบสมรรถนะ 
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นต่อไป

ข้อจำากัดในการวิจัย

 1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยตามกรอบสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นเป็นกรอบกว้าง ๆ  
ดังนัน้ เมือ่ต้องนำาสูก่ารปฏิบติัจรงิ จำาเปน็จะต้องวิเคราะหส์มรรถนะยอ่ยอยา่งละเอียดกอ่น และจัดทำา 
ลำาดับของสมรรถนะ ระดับพฤติกรรมของผู้เรียน และรายละเอียดในการวัดและประเมินผลอื่น ๆ 
เพื่อสะดวกสำาหรับครูผู้สอนที่จะนำาไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนต่อไป
 2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการดำาเนินการทดลองเป็นระยะเวลาสั้นเพียง 3 เดือน จึงไม่สามารถเห็น
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กรอบสมรรถนะผู้เรียน ผลการทดลองใช้
กรอบสมรรถนะผูเ้รียนในการพัฒนาผูเ้รียน และขอ้เสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รียน 
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 2. หนว่ยงานและผู้ท่ีเกีย่วข้อง สามารถนำาผลการวิจัยดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาครใูห้มคีวาม
สามารถในการพัฒนาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะ เป็นผูเ้รยีนท่ีมคุีณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ (คุณลกัษณะของ
คนไทย 4.0 ) ตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ

นิยามศัพท์เฉพาะ

 สมรรถนะ (Competencies) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการนำาความรู้ ความเขา้ใจ 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงาน หรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงแสดงออก 
ทางพฤติกรรม การปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะ 
เจตคติ คณุลักษณะ และศกัยภาพต่าง ๆ  ท่ีทำาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ประสบความสำาเร็จในการทำางาน
 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีมีความสำาคัญ เนื่องจาก
เป็นสมรรถนะท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำางาน และการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ 
ความเป็นกลางท่ีสามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ หรือนำาไปประยุกต์
ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
 สมรรถนะหลกัด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสือ่ส�ร (Thai Language for Communication)  
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือ ในการติดต่อ เก่ียวข้องกับบุคคลรอบ
ตัว ผ่านการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เพื่อรับ แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก
นึกคิด โดยใช้ความรู้ทางหลักภาษา และการใช้ภาษา ร่วมกับประสบการณ์ของตน ตามช่วงวัย  
ผ่านการคิดวเิคราะห ์ ไตร่ตรอง และแก้ปญัหา อย่างมีสต ิเท่าทัน และสร้างสรรค์เพ่ือนำาไปสู่การมีชวีติ 
ท่ีมีคุณภาพ และการทำาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง และสังคมไทยรวมท้ังการใช้ภาษาไทยผ่านการฟัง  
ดู พูด อ่าน และเขียน ในการเข้าถึงองค์ความรู้ของสังคมไทย ภาคภูมิ ผูกพัน และสืบสานสิ่งท่ีดีงาม 
อีกท้ังสะท้อนความเป็นไทยออกมาในผลงานต่าง ๆ ท่ีตนผลิต
 สมรรถนะหลักด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน (Mathematics in Everyday Life) 
หมายถึง การบูรณาการเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์กับอีก หลาย ๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการนำาความรู้ไปเชื่อมกับปัญหา สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน 
ทีผู่เ้รยีนพบ  ทำาใหผู้เ้รียนมองเหน็สะพานเช่ือมระหว่างคณติศาสตร์กบัโลกทีเ่ปน็จรงิ เปน็การประยกุต์
เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือใช้ในการทำางานท่ีเหมาะสมตามวัย 
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บทท่ี 1 บทนำา

 สมรรถนะหลักด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์  (Scientific 
Inquiry and Scientific Mind) หมายถึง  ความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
เพ่ือการแสวงหาความรู้หรือคำาถามที่ต้องการ อาจมีการใช้และสร้างแบบจำาลอง เพ่ือความเข้าใจ 
เรื่องราวในธรรมชาติ มีการใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสู่การตัดสินใจ  ได้คำาตอบ ตลอดจน
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำาวัน ด้วยการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ มีเหตุผล รวมท้ังมีจินตนาการ
 สมรรถนะหลักด้�นภ�ษ�อังกฤษเพือ่ก�รส่ือส�ร (English for Communication) หมายถึง  
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 
การนอ้มนำาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชส้ร้างความสมดลุและพอดใีนการใชช้วิีต มกีารรู้จกั
ตนเองท้ังจุดเด่นและจุดบกพร่องและนำามาใช้ในการกำาหนดเป้าหมายของชีวิต กิน อยู่  ดู ฟัง เป็น  
มีสติสัมปชัญญะ บริหารจัดการ และดำาเนินชีวิตสู่เป้าหมาย  มีการน้อมนำาหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
มาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวในการดำารงชวิีต  มกีารปรับตัวและฟืน้คนืสภาพอยา่งรวดเร็วเมือ่เผชญิกับปัญหา 
และความเปลีย่นแปลง สามารถป้องกนัและหลกีเลีย่ง จากภัยต่าง ๆ  สร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี พร้อมเกือ้กูล 
ช่วยเหลือเพ่ือน ครอบครัว และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือความสุขในการอยู่ร่วมกัน  ปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคม  
ไดเ้หมาะสมกับบทบาทและหน้าท่ีมีการพัฒนาตนเองให้มีชีวิต อยา่งสมดลุทุกดา้น ท้ังทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสุนทรียะ  มีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต  นับถือตนเอง พึ่งพา 
ตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 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 เป็นการประกอบการท่ีเน้นนวัตกรรม การสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพสูง มีจรรยาบรรณพร้อมรับผิดชอบสังคม
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บทท่ี 1 บทนำา

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher Order Thinking Skills 
and Innovation: HOTS Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) หมายถึง  
ทักษะการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การหาแบบแผน การจัดระบบโครงสร้าง การสร้าง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็นทักษะย่อย 3 ด้าน ได้แก ่

	 1)	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งไปที่การตรวจสอบ  
ความถูกต้องของข้อมูล เหตุผล และหลักฐานของเร่ืองท่ีพิจารณาว่ามีความน่าเช่ือถือเพียงใด  
มปีระเดน็อะไร ท่ีเปน็จดุอ่อน สามารถโตแ้ย้งไดโ้ดยมหีลักฐานสนบัสนนุ ซ่ึงผลการวิพากษ์ และประเมนิ
ข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลสำาคัญ ท่ีนำาไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ความเหมาะสมตามหลัก
กฎหมาย  ศลีธรรม คณุธรรม คา่นิยม ความเช่ือและบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม อนัจะนำาไปสู่ 
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 
 2) ทักษะการแก้ปัญหา	 เป็นกระบวนการคิดท่ีมุ่งไปท่ีความเข้าใจเหตุและผลของปัญหา  
การแก้ปัญหาให้ได้ผลจะต้องหาต้นเหตุของปัญหานั้น และขจัดที่เหตุซ่ึงต้องอาศัยวิธีการที่เหมาะสม  
เม่ือได้วิธีการที่น่าจะดีที่สุดแล้ว ก็ต้องวางแผนดำาเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นลำาดับข้ันตอน   
และลงมือทำาตามแผนน้ัน เกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล ปรับปรุง จนบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
 3) ทักษะการคดิรเิริม่สรา้งสรรค	์เปน็กระบวนการคดิท่ีตอ้งอาศยัจินตนาการ และทักษะพืน้ฐาน 
ด้านการคดิคลอ่ง คดิยดืหยุน่ คดิหลากหลาย รวมทัง้การคิดวเิคราะห์และสงัเคราะห์ เพือ่ให้ได้สิง่ใหม่  
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ดีกว่า มีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าเดิม การคิดริเร่ิมอาจเป็นการปรับ 
หรือประยุกต์ของเดิมให้อยู่ในรูปแบบใหม่  หรืออาจเป็นการต่อยอดจากของเดิม หรือเป็นการริเริ่ม
สิ่งใหม่ข้ึนมาเลยก็ได้
 สมรรถนะหลักด้�นก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and 
Digital Literacy: MIDL) คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ สร้าง และใช้สื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้และใช้เป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรู้เท่าทันตนเอง 
รู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทันสังคม โดยเฉพาะสื่อซึ่งมีการพัฒนาอย่างซับซ้อน กลายเป็นสื่อหลอม
รวม (Convergence) สามารถจำาแนกสมรรถนะของผู้เรียนตามช่องทางและลักษณะของส่ือได้  
3 ประการคือ 1) การรู้เท่าทันสื่อ	 (Media	 Literacy) คือ ความสามารถในการอ่านสื่อให้ออก  
มีทักษะ ในการเขา้ถงึสือ่ วเิคราะห์สือ่ ตีความเน้ือหาของสือ่ ประเมินคณุคา่และเขา้ใจผลกระทบของส่ือ  
และสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้  2) การรู้เท่าทันสารสนเทศ	 (Information	 Literacy) คือ  
ความสามารถในการประเมนิ เลือกใช ้และส่ือสารข้อมลูในหลากหลายรปูแบบไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) การรู้เท่าทันดิจิทัล	 (Digital	 Literacy) 
คือ ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูล 
ประมวลผล และสร้างสรรค์ข้อมูลได้ หลากหลายรูปแบบ



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน8

บทท่ี 1 บทนำา

 สมรรถนะหลักด้�นก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภ�วะผู้นำ� (Collaboration 
Teamwork and Leadership) หมายถึง การร่วมกันทำางาน ตามบทบาทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีกำาหนดรว่มกัน อกีท้ังส่งเสรมิ บม่เพาะความสัมพันธท์างบวก โดยผู้เก่ียวข้องตระหนกัในการสนบัสนนุ  
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด พร้อมสนับสนุน เก้ือกูลกันทุกด้าน นอกจากนี้ต้องใส่ใจ 
ในการประสานความคิด ประนีประนอม  เสนอทางเลือก และแนวปฏิบัติท่ีทุกฝ่ายยอมรับ  สร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก โดยต้องมีภาวะผู้นำา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของบุคคล 
ท่ีสามารถแก้ปญัหาและใชม้นษุยสัมพนัธ์ท่ีดเีพือ่ช้ีแนะแนวทางให้ไปสู่เป้าหมาย และสร้างแรงบนัดาลใจ  
ให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเองและนำาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ปฏิบัติงาน ในฐานะสมาชิกกลุ่มท่ีดี เพื่อให้
บรรลุผลสำาเร็จร่วมกัน
 สมรรถนะหลกัด�้นพลเมืองทีเ่ข้มแขง็ / ตืน่รู้ท่ีมีสำ�นกึส�กล (Active Citizen with Global  
Mindedness) หมายถึง พลเมืองที่ตระหนักในศักยภาพของตนเอง ศรัทธา และเชื่อเรื่องศักด์ิศรี
ความเปน็มนษุย ์การอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถเชิงการเมืองท่ีเอือ้
ใหส้ามารถอยูร่่วมกันและปกครองกันเอง ภายใต้ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็
ประมุข ตระหนักในบทบาทและหน้าท่ี สิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความเป็น
เหตเุปน็ผล มสีำานกึการเปน็เจ้าของประเทศ ร่วมกนัปรึกษาหารือเพือ่แสวงหาแนวทางการแกป้ญัหา/ 
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือพัฒนาสร้างสรรค์สังคมโดยรวมร่วมกันในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน 
ท้องถ่ิน ประเทศชาติ อาเซียนและโลก เห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงท่ีส่งผลถึงกันและกันท้ังหมด
 แนวท�งก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียน หมายถึง วิธีการในการออกแบบการจัด 
การเรียนการสอนโดยนำากรอบสมรรถนะหลัก มาสู่การพัฒนาผู้เรียนในช้ันเรียนและในโรงเรียน 
ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตามความถนัด ความพร้อม และบริบทโรงเรียน โดยแบ่งออกได้ 4 แนวทาง คือ
 แนวทางท่ี 1 : ง�นเดิมเป็นฐ�น ผส�นสมรรถนะ (การนำาสมรรถนะมาสอดแทรก  
ในการสอนปกติ) เป็นการสอนตามปกติท่ีสอดแทรกสมรรถนะซึ่งครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียน 
นั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งข้ึน
หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากข้ึน
 แนวทางท่ี 2 : สมรรถนะเป็นฐ�น ผส�นตัวช้ีวัด (การออกแบบการสอนที่บูรณาการ  
ทั้งสมรรถนะ สาระการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ของหลักสูตร) เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะและตัวชี้วัด  
ท่ีสอดคล้องกันมาออกแบบการสอนร่วมกัน  เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ท้ังเนื้อหาสาระและทักษะ 
ตามท่ีตัวชี้วัดกำาหนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำาเป็นต่อชีวิตของเขา
 แนวทางที่ 3 : บูรณ�ก�ร ผส�นหล�ยสมรรถนะ (การออกแบบการสอน หน่วยบูรณาการ
ท่ีครอบคลุมการสอนสมรรถนะท้ังสิบด้าน) เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะหลักท้ังสิบด้านเป็นตัวต้ัง 
และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  แล้วออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการ ที่ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา / กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
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บทท่ี 1 บทนำา

 แนวทางที่ 4 :  สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำ�วัน (การพัฒนาผูเ้รยีนผา่นกจิวตัรประจำาวนั 
ในโรงเรียน) เป็นการอบรมส่ังสอนท่ีครูจงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าในกิจวัตรประจำาวัน 
ของผู้เรียน
 โรงเรยีนรว่มทดลอง  หมายถึง สถานทีท่ีจ่ดัการศกึษาในระดับประถมศกึษาตอนต้น  จำานวน  
6 โรงเรียน สังกัดสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, สังกัดสำานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบสมรรถนะหลัก  10  สมรรถนะ 
1. ด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    6. ด้านทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    7. ด้านทกัษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

3. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์  8. ด้านการรูเ้ท่าทนัส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล 

4. ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    9. ด้านการท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะผู้น า 
5. ด้านทกัษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน   10. ด้านพลเมอืงต่ืนรูท้ี่มีส านึกสากล 

 

กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์และถอด
บทเรียน 

- การศึกษา วิเคราะห/์สังเคราะห์ ขอ้มูล
จากการนิเทศติดตาม ประเมินผล หนนุ
เสริม โดยคณะผู้วิจัย 

- การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลจาก
การ Focus Group  

- การถอดบทเรียนการด าเนนิงานของ
โรงเรียน 

 

 กำรทดลองใช้กรอบสมรรถนะและติดตำมผล 

• กำรอบรมปฏิบัติกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1)  สร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสมรรถนะหลัก 

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 

) นิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม โดยคณะผู้วิจัย

1. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ความเหมาะสมของกรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ในการพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษาตอนตน้ 

3. กระบวนการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าหลักสตูรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู้เรยีนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

 

- การประมวลความคิดเหน็เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากกลุ่มผู้เกีย่วข้องผ่านทางไลน ์กอปศ. และการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

- การศกึษาวรรณคดีที่เกี่ยวขอ้งและการศึกษาประสบการณ์จากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ 

- การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานกับหลักการส าคัญ 6 ประการ 
- กระบวนการก าหนดสมรรถนะหลักของผู้เรยีนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประถมศกึษาตอนต้น 

• 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 / ต่ืนรู้ที่มีสำานึกสากล

• ก�รพัฒน�แนวท�งก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลัก 
 สู่ห้องเรียน และตัวอย่�งแผนก�รสอน
 แนวท�งท่ี 1 งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ
 แนวท�งท่ี 2 สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
 แนวท�งท่ี 3 บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
 แนวท�งท่ี 4 สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำาวัน
• ก�รจัดทำ�สื่อต้นแบบ สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้

ก�รทดลองใช้กรอบสมรรถนะและติดต�มผล
• ก�รอบรมปฏิบัติก�รครูและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสมรรถนะหลัก
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 วเิคราะห์/สงัเคราะห์ ขอ้มูลจาก 
 การนิเทศติดตาม ประเมินผล หนุนเสริม  
 โดยคณะผู้วิจัย
- การวิเคราะห์/สงัเคราะห์ ข้อมลูจากการ Focus  
 Group
- การถอดบทเรียนการดาเนินงานของโรงเรียน
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การดำาเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ตอนตน้สำาหรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในครัง้นี ้คณะผู้วจิยัไดศึ้กษาค้นควา้เอกสารและงานวจิยั 
ท่ีเกี่ยวข้อง 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) แนวคิดสำาคัญท่ีบ่งบอกการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
    7) แนวคิดการจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
    8) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
    9) กลวิธีการจัดการเรียนการสอน (Delivery Strategies)
    10) แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
    11) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
     12) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่าง ๆ
    13) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
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 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
  5.1 งานวิจัยในประเทศ
  5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ

1. บริบทการศึกษาไทย

 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความ
สำาคัญกับบริบทการศึกษาของไทย คือ นโยบายและความต้องการระดับชาติ ในที่น้ีประกอบด้วย  
6 ประการคือ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 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 ปวงชนชาวไทยมีหน้าท่ี 10 ประการ ได้แก่ (1) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมท้ังใหค้วามรว่มมือในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำาการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม (7) ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำาคัญ (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ
  หมวด 5 หน้�ที่ของรัฐ 
  มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  มาตรา 54 รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ 
กอ่นวยัเรยีนจนจบการศึกษาภาคบงัคับอย่างมคุีณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้า่ย โดยวรรคสามไดก้ล่าวถึงรฐั 
ต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
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การเรยีนรูต้ลอดชีวิต และจัดใหม้กีารรว่มมอืกันระหว่างรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน 
ในวรรคสี่ กล่าวถึง การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชีย่วชาญไดต้ามความถนัดของตน และมีความรบัผดิชอบตอ่ครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ
  หมวด 6 แนวนโยบ�ยแห่งรัฐ 
  มาตรา 57 วรรคสอง กล่าวถึง รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่
สาธารณะสำาหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้วย
  มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส  
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
  มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง  ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ
  มาตรา 71 วรรคสอง รัฐพงึสง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใหเ้ป็นพลเมืองทีดี่มีคณุภาพ
และความสามารถสูงข้ึน
  มาตรา 74 กล่าวถงึรัฐพงึส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามสามารถในการทำางานอย่างเหมาะสม
กับศักยภาพและวัยและให้มีงานทำา
  มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ และในวรรคสาม ระบุว่า 
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคำานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน
  มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ และมสีว่นร่วมในการพฒันา
ประเทศด้านต่าง  ๆ การจัดทำาบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบ 
การใช้อำานาจรัฐ การต่อต้าน การทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง  
และการอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน (สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560)
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 จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ว่า คนไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักชาติ  
ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
รักษาผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง 
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิปฏบัิตติามกฎหมาย เคารพและไม่ละเมดิสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
และเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ นอกจากคนไทยจะมีความรู้และทักษะแล้ว  
ยังควรมีการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง / ต่ืนรู้ (Active Citizen) ท้ังนี้ รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการทำางานอย่างเหมาะสมกับ
ศกัยภาพและวยั พร้อมทัง้จัดใหม้กีารร่วมมอืกันระหวา่งรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน

 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
  อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 บนพื้นฐานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 
ในด้านต่าง  ๆ  ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทีบ่ง่ชีถึ้งจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และความเสีย่ง 
รวมถึงภัยคุกคาม ความท้าทายในด้านต่าง ๆ การขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ไปในอนาคต ทั้งจากมุมมองด้านสภาพสังคมไทย คุณลักษณะของคนไทย ความก้าวหน้า 
ของการพัฒนา ลักษณะปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน  
รูปแบบทางธุรกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ และสาขาการผลิตและบริการท่ีโดดเด่น ประกอบด้วย  
(1) คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุข (2) สังคมไทย 
ท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุมท่ัวถึง ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  (3) ประเทศไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
มีความโดดเด่นในเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพคุณภาพสูง โดยมีลักษณะของสังคมประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น
และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความหลากหลาย ครอบคลุม และแข็งแกร่ง (4) พ้ืนที่พัฒนา
พิเศษ ภาคและเมืองมีความ โดดเด่น มีเมืองสีเขียว แข่งขันได้ และน่าอยู่สำาหรับทุกคนกระจาย
ทั่วทั้งประเทศ (5) สังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) (6) ประเทศไทยมีความเป็น
สากล เป็นหุน้สว่นการพฒันาที่มบีทบาทสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำาคญัในเวทโีลก (7) มคีวามมัน่คง 
ในด้านอาหาร  นำ้า และพลังงาน และเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับและทุกด้าน  
และ (8) มีภาครัฐที่กระทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการที่จะก้าวเดินไป
ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง โดยมีประเด็นการพัฒนาสำาคัญที่เป็นคานงัดหรือ  
ตัวพลิกโฉมประเทศประเด็นแรก คือ การพัฒนาคน/ทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และเป็น 
การพฒันาในทุกมติ ิท้ังดา้นความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิสขุภาพกายและจิตใจ และจิตวญิญาณอย่างจริงจัง 
เพื่อให้คนไทยเป็นคนคุณภาพอย่างแท้จริง 
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 เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของคนไทย พบว่า คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ  
โดยจำานวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยกว่าร้อยละ 27.5 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู้และเวลาในการเลี้ยงดู อีกท้ังยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ 
การจดัการศกึษาปฐมวัย สว่นกลุม่เดก็วัยเรยีนมปัีญหาดา้นความสามารถทางเชาวนปั์ญญา (IQ) และ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ท่ีมีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่ามาตรฐาน 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 
มีแนวโน้มลดลง ส่วนวัยรุน่มีปญัหาการตัง้ครรภก่์อนวัยอันควร ปญัหายาเสพตดิ สำาหรบักลุ่มวัยแรงงาน
มีปญัหาผลิตภาพแรงงานตำา่ โดยจากการจดัลำาดับของ IMD ในป ี2017 พบวา่ ประเทศไทยมีผลิตภาพ 
แรงงานอยู่ลำาดับท่ี 57 จาก 63 ประเทศ มีสาเหตุสำาคัญจากทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดแรงงาน (Mismatching) และแรงงานไทยท้ังท่ีเป็นแรงงานฝีมือและ
แรงงานก่ึงฝีมือยังมีทักษะตำ่ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ ท้ังทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และการคำานวณ ทักษะการส่ือสาร การบริหารจัดการ และความ
สามารถเฉพาะในวิชาชพี ในขณะท่ีกลุ่มผู้สูงอายุมปีญัหาทางสุขภาพและมแีนวโน้มอยู่คนเดียวมากข้ึน
 นอกจากน้ี คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจำานวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (Expected Years of 
Schooling) เพิ่มจาก 11.2 ปี ในปี 2543 เป็น 13.6 ปี ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามการศึกษาไทย 
ทกุระดับยังมปีญัหาเชิงคุณภาพท่ีต้องเรง่แก้ไข เพราะมปีญัหาเรือ่งหลักสูตรและระบบการเรยีนการสอน 
ท่ีเนน้การท่องจำา ไมส่อนกระบวนการคิด ทำาให้ขาดความคิดสรา้งสรรค์และทักษะท่ีจำาเปน็อืน่ ๆ  ปจัจัย
สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน และครทีูมี่คณุภาพยงักระจายไม่ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหา่งไกล 
ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการใช้อินเทอร์เน็ต 
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 26 ล้านคน แต่เป็นการใช้เพื่อการอ่านหาความรู้ เพียงร้อยละ 31.7  
และอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยอยู่ท่ีร้อยละ 81.8 โดยอ่านเฉลี่ยวันละ 37 นาที 
 ในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต  
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่ังสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซ่ึงเป็นการทำางาน
ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำา เป็นต้น มีความ
สำาคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการดำารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้ม
ว่าเทคโนโลยีพื้นฐาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 
พลังงานและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และดจิิทัล จะส่งผลให้เกดิการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตเคล่ือนที่ โปรแกรมอัจฉริยะที่ สามารถคิดและทำางานแทนมนุษย์ 
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เทคโนโลยีหุ่นยนต์ข้ันก้าวหน้า (Advanced Robotics) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and 
Near - Autonomous Vehicles) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคม
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2561 - 2580) ได้กล่าวถึงการพัฒนาและแสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 โดยมเีป้าหมายการพัฒนาคอื คนไทยเป็นคนดี  คนเกง่ มคีณุภาพ
พรอ้มสำาหรบัวิถชีวิีตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนนุต่อการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ ยังได้มีการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประการ ได้แก่ 
  1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น “วิถี” การดำาเนินชีวิต 
  2)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
มคีวามรอบรูท้างการเงนิ มคีวามสามารถในการวางแผนชีวติและการวางแผนทางการเงนิท่ีเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติ
ให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ 
  3) ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท่ี้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุง่เน้น 
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  
การเปล่ียนบทบาทคร ูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษา และการพฒันาระบบการเรยีนรู ้
ตลอดชีวติ การสรา้งความตืน่ตวัใหค้นไทยตระหนักถงึบทบาท ความรบัผิดชอบ และการวางตำาแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้  
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4) การตระหนกัถึงพหปัุญญาของมนษุย์ทีห่ลากหลาย อาท ิภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์  
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา 
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนบัสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
  5) การเสริมสร้างให้คนไทยมสุีขภาวะทีด่ ีครอบคลุมท้ังดา้น กาย ใจ สตปัิญญา และสังคม 
มุง่เน้นการเสริมสรา้งการจัดการสขุภาวะในทุกรปูแบบ ท่ีนำาไปสูก่ารมีศกัยภาพในการจดัการสขุภาวะ
ท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมใหค้นไทยมสุีขภาวะท่ีดี  
และมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม  
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  6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ 
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แสดงให้เห็นถึงสภาพของคุณภาพคนไทยในปัจจุบันท่ียังมีปัญหา
ด้านทกัษะ รวมทัง้สถานการณแ์ละแนวโนม้ของพฒันาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
ซึ่งก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข

 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีวิสัยทัศน์ 
ท่ีสอดคล้องกบักรอบยุทธศาสตร์ชาต ิคอื “ประเทศไทยมีความมัน่คง ม่ังคัง่ ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ดว้ยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มวัีตถปุระสงค์ ดังนี้ ิ(สำานกังานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
   1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเปน็คนท่ีสมบรูณ ์มีคณุธรรมจริยธรรม มีระเบยีบวนิยั คา่นยิม 
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เพ่ือใหค้นไทยมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รบัความเปน็ธรรมในการเขา้ถงึ 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน 
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
  3) เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิเข้มแข็ง แข่งขันได ้มเีสถียรภาพ และมคีวามยัง่ยนื สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้า 
  4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
  5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง  ๆ  ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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  ท้ังนี ้ได้มกีารกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 ในด้านการพัฒนาคน  
โดยมุ่งเน้นใหค้นไทยมีคณุลกัษณะเป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์มีวนัิย มีทศันคติและพฤตกิรรมตามบรรทดัฐาน 
ทีดี่ของสงัคม มคีวามเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง/ต่ืนรู้ มคีวามสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทนัสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึง
ทรพัยากร การประกอบอาชพี และบรกิารทางสังคมทีม่คุีณภาพอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ยทุธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ได้แก่
  ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์ ให้ความสำาคัญกับ 
การวางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบูรณ ์เพือ่ให้คนไทยมทัีศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ทีด่ขีองสงัคม ไดร้บัการศึกษาทีม่คุีณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมท้ังสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ทีส่ำาคัญ ไดแ้ก่ ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยใหม้คุีณธรรม จริยธรรม มวีนัิย จติสาธารณะ และพฤตกิรรม
ท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความ
สามารถในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมท้ัง
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  ยุทธศ�สตร์ที่ 8 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เน้นเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 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 ประเทศไทยยังมีปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่าง 
เร่งด่วนอีกหลายด้าน รวมท้ังด้านคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนตำา่กวา่ค่าเฉลีย่มาก และตำา่กวา่หลายประเทศในแถบเอเชีย สว่นประเดน็คุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ คุณภาพของกำาลังแรงงานอายุ 
15 ปีข้ึนไป ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำาให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน 
  แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยึดหลัก
สำาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  
หลกัการจัดการศึกษาเพือ่ความเทา่เทยีมและทัว่ถงึ (Inclusive Education) หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
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พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for  
Education) อกีท้ังยึดตามเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยนำายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำาคัญในการจัดทำาแผน 
การศึกษาแห่งชาติ โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชวิีตอยา่งมีคณุภาพ	ดำารงชวิีตอยา่งเปน็สขุ	สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	และ 

การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี	 21”	 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา 
คนไทยให้เปน็พลเมืองด ีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกบับทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ และยุทธศาสตรช์าติ 3) เพือ่พฒันาสังคมไทย 
ให้เปน็สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กัสามัคคี และรว่มมือผนกึกำาลงัมุ่งสูก่ารพฒันา
ประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนำาประเทศไทยก้าวข้าม 
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมลำ้าภายในประเทศลดลง
  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติ ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียนและเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
ในเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) การคิดเลขเป็น (Arithmetics)
  8Cs ได้แก ่ทกัษะด้านการคดิอย่างมีวจิารณญาณ และทกัษะในการแกป้ญัหา (Critical Thinking  
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน ์(Cross – Cultural Understanding) ทกัษะ
ด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา (Collaboration, Teamwork and Leadership)  
ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (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
หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุด 
มุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยมีการกล่าวถึงการผลิตและพัฒนา
คุณภาพคนในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดังนี้
  ยุทธศ�สตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ กำาลังคนมีทักษะที่สำาคัญจำาเป็น  
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึน 
  ยุทธศ�สตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 
ท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21 และมีสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึน้ มีระบบและกลไกการทดสอบ  
การวดัและประเมินความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของผูเ้รียนทกุระดบัการศึกษา และทกุกลุม่เปา้หมาย
ท่ีมีประสิทธิภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศ�สตร์ท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเปา้หมายใหค้นทุกชว่งวัย มีจติสำานึกรักษส่ิ์งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และนำาแนวคดิตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบตั ิหลักสูตร แหล่งเรียนรู ้และสือ่การเรยีนรูท่ี้ส่งเสรมิคณุภาพชวิีต 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (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 
เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา
   การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ 
ผู้เรียน อันเป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การอาชีวศึกษา ตลอดถึงการอุดมศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกำาหนดแนวคิด ปรัชญา 
และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ตามความถนัดของผู้เรียน
   หน่วยงานตน้สังกัดและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ตอ้งมีการสนับสนุน กำากับ ตดิตาม ประเมินและ 
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 
มีระบบการบริหารจัดการท้ังด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน 
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สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไก 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องท่ีทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ท่ีเหมาะสม ตามแต่ละระดับและ
ประเภทการศกึษา และผลลัพธ์สะสมทีค่รอบคลุมระดับและประเภทการศกึษาทีต่่อเน่ืองกัน นอกจากน้ี 
สถาบันผลติและพฒันาครูในฐานะกลไกสำาคญัในการพฒันาครใูหมี้คณุภาพ จะมีบทบาทในการเตรยีม 
ความพร้อมครูก่อนประจำาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำาการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา
  ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของก�รศึกษ� (Desired Outcomes of Education : DOE)  
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่คว�มม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำ�รงคว�มเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก น่ันคือ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ  
3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะข้ันตำ่าดังต่อไปนี้
   (1) ผูเ้รียนรู้ : เป็นผู้มีความเพยีร ใฝ่เรยีนรู ้และมีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพ่ือกา้วทันโลก 
ยุคดิจิทลัและโลกในอนาคตและมสีมรรถนะ (Competency) ทีเ่กดิจากความรู ้ความรอบรูด้้านต่าง  ๆ   
มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ  
บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมัน่คงในชีวิต และคณุภาพชีวิตทีดี่ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  (2) ผู้ร่วมสร้�งสรรค์นวัตกรรม : เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21  
ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 
  (3) พลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง : เปน็ผูม้คีวามรกัชาต ิรักทอ้งถิน่ รูถ้กูผดิ มจิีตสำานึกความเป็นพลเมอืงไทย 
และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
    โดยผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ 3 ด้าน ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย ท่ีมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
สะสมต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการอาชีวศึกษา จนถึงระดับ
อุดมศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 

 6) ข้อกำาหนดคุณภาพด้านการศึกษา
  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กำากับ ติดตาม ประเมิน
และพัฒนาคณุภาพของการจัดการศกึษา โดยมุ่งเนน้ความรับผิดชอบทีต่รวจสอบได้ (Accountability)  
มีระบบการบริหารจัดการท้ังด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียน 
การสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจน
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสม
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แต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา  
ท่ีตอ่เนือ่งกนั นอกจากนี ้สถาบนัผลติและพฒันาครูในฐานะกลไกสำาคัญในการพฒันาครใูห้มคุีณภาพ 
จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจำาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำาการ  
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา
  ความรู้และความรอบรู้ คอื ชดุความรู้ท่ีจำาเปน็สำาหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหต้นเอง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐาน (ภาษา การคำานวณ การใช้เหตุผล) และความรู้ 
ตามหลักสูตร 2) การรู้จักตนเอง 3) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ท้องถ่ิน ชุมชน สภาพภูมิสังคม  
ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
การเงิน สารสนเทศ และ 5) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ
  หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐาน
หลักสูตร เพ่ือให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ด้านคุณภาพผู้บริหารและครูอาจารย์ ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
ส่ือเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกำากับ ติดตาม  
และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
  จากการศึกษาทบทวนกรอบนโยบายและแผนแม่บทต่าง  ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
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 
ท่ี 21 ท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังมีสมรรถนะของการเป็นแรงงาน ทักษะสูง (Sophisticated Worker)  
นวัตกร (Innovator) นักคิด (Thinker) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คนไทยทุกคนได้รับการ
ศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมคุีณภาพ มคีวามสามารถในการทำางานอยา่งเหมาะสมกบัศักยภาพ
และวัย เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและใส่ใจสังคม ดำารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21 ทัง้น้ี รัฐมีหน้าทีส่ง่เสริม สนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้พร้อม ทั้งจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมาย
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2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ความหมายของหลักสูตร 2) ความสำาคัญ 
ของหลักสูตร 3) ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร และ 4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
รายละเอียดดังนี้

 1) ความหมายของหลักสูตร 
  คำาว่า “หลักสูตร” แปลมาจากคำาในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาตนิว่า “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือเสน้ทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้นำาศัพท์นี ้
มาใช้ในทางการศึกษาว่า “Running Sequence or Learning Experience” (Armstrong, 1986) 
หลักสูตรเป็นศัพท์ทางการศึกษาคำาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และมีผู้ให้ความหมายไว้มากมายและ
แตกต่างกันไป 
  นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทัศนะ ความเช่ือ 
แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถประมวลความหมายของหลักสูตรท่ีสำาคัญได้ดังนี้
  Good (1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการคือ 
  ประการแรก หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา ท่ีจัดไว้เป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา เช่น หลักสูตร
สังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา เป็นต้น ความมุ่งหมายของหลักสูตรในข้อน้ีหมายถึงหลักสูตรเป็นวิชา
  ประการท่ีสอง หลักสูตร คือ เค้าโครงท่ัวไปของเน้ือหาหรือส่ิงเฉพาะทีจ่ะต้องสอนซ่ึงโรงเรียน
จดัให้แก่เดก็ เพ่ือให้มีความรูจ้บระดบัชัน้ หรอืให้รับประกาศนียบัตร เพ่ือให้เข้าเรยีนตอ่ในทางวิชาชพี
ต่อไป ความหมายในข้อนี้หมายถึง หลักสูตรท้ังฉบับรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน 
  ประการสุดท้าย หลักสูตร คือ กลุ่มวิชาหรือการจัดประสบการณ์ท่ีกำาหนดไว้ ซ่ึงนักเรียนได้
เล่าเรียนภายใต้การแนะนำาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ความหมายในข้อน้ี หมายถึงหลักสูตร
ท้ังฉบับ ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาวิชาส่วนหนึ่ง และประสบการณ์อีกส่วนหนึ่ง
  Beane (1986) สรุปความหมายของหลกัสูตรไวโ้ดยใช้เกณฑค์วามเปน็รูปธรรมไปสูน่ามธรรม 
และจากการยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางไปสู่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้อธิบายไว้ดังนี้
  1) หลักสูตร คือ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดการศึกษา 
  2) หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา 
   3) หลักสูตร คือ การเรียนรู้ท่ีกำาหนดไว้อย่างมีความหมาย 
  4) หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน
  Taba (1962) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งข้ึน ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียน 
การสอน การวัดผลประเมนิผล และอ่ืน ๆ  เพือ่ใหบ้รรลถุงึจดุมุง่หมายอันใหมท่ีว่างไว้ การเปลีย่นแปลง
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หลักสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงท้ังหมด ต้ังแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ  
และการเปล่ียนแปลงหลักสูตรนีจ้ะมผีลกระทบทางด้านความคดิและความรู้สึกนกึคดิของผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
ทกุฝ่าย ส่วนการปรบัปรงุหลักสูตร หมายถงึ การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพยีงบางส่วนโดย ไม่เปล่ียนแปลง
แนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ”
  กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ใน 2 ลักษณะ คือ ความหมาย 
ในวงกว้างและความหมายในวงแคบ ความหมายในวงแคบหมายถึง วิชาหรือเนื้อหาวิชาต่าง ๆ  
ทีก่ระทรวงศกึษาธิการกำาหนดใหเ้รียนในแตล่ะชัน้เรียนว่าจะตอ้งเรียนอะไรบา้ง มากนอ้ยเพียงใด ความหมาย
ในวงกว้างหมายถงึ ประสบการณ์ท้ังมวลท่ีโรงเรยีนจัดให้นักเรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีนเพือ่ให้นักเรยีน
ไดมี้ความรูท้กัษะ เกดิความคดิและทศันคตทิีด่อัีนจำาเป็นตอ่การดำารงชีวิต ดงันัน้หลกัสตูรจึงมคีวามหมาย 
รวมถึงเอกสารหลักสตูรกระบวนวธิกีารสอนของครู กระบวนการเรียน ของผูเ้รียนและการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
  รุจิร์ ภู่สาระ (2546) หลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
ในโรงเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนเพราะความสามารถส่วนตัวของครู สภาพแวดล้อม 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่าวถึง หลักสูตรควรประกอบด้วยหลักสูตรแม่บท ได้แก่ข้อกำาหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
การประเมินผล
  จากการให้ความหมายของนักการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง วิชาและเนื้อหาวิชา 
ท่ีกำาหนดมวลประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเขียนข้ึนอย่างเป็นทางการ 
หรือผา่นการยกร่างอย่างเป็นระบบประกอบด้วย รายละเอียดของหลกัการ จดุหมายโครงสร้างเน้ือหา 
กิจกรรม แนวทาง หรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล รวมท้ัง 
ข้อกำาหนดเก่ียวกับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจัดให้และคาดหวัง 
ให้เกิดข้ึนอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติ

 2) ความสำาคัญของหลักสูตร 
   ในการจัดการศึกษาทุกระดับ บุคคลทุกคนที่เก่ียวกับการศึกษาต่างเล็งเห็นความสำาคัญ
ของหลักสูตรเพราะหลักสูตรเปน็ตัวกำาหนดทศิทางให้เห็นว่าการจัดการศกึษาของประเทศทีจั่ดให้แก่
เยาวชนนั้นเน้นหนักไปทิศทางใด หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่บทในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเสริม 
พัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถบำาเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
   ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543) สรุปความสำาคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร
มีความสำาคัญยิ่งในฐานะท่ีเป็นเอกสารท่ีกำาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการศึกษาทกุฝา่ยตอ้งยดึถอืเปน็แนวปฏบิตั ิเพ่ือพัฒนาบคุคลใหมี้ประสทิธิภาพ
ตามท่ีพึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
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  กาญจนา คุณารักษ์ (2540) หลักสูตรเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งท่ีจะทำาให้ปรัชญาหรือ  
ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ได้รับผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพราะ
หลกัสตูร มีความสำาคญัในการช่วยพฒันาบุคคลในทกุ  ๆ  ด้าน กล่าวคอื ผูเ้รียนอยู่ในวัยทีจ่ะเป็นผูใ้หญ ่
หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต หลักสูตร 
ยังมีความสำาคัญต่อสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย
   สอดคล้องกับสุมิตร คุณานุกร (2536) กล่าวถึงความสำาคัญของหลักสูตรว่า หลักสูตร 
มีความสำาคัญเพราะเป็นเคร่ืองชี้นำาทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีมี 
สว่นเก่ียวขอ้งกับการจัดการศกึษานำาไปปฏบิติั อกีทัง้ยงัเปน็เกณฑ์มาตรฐานทางการศกึษาและควบคมุ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  สรปุไดว้า่ หลกัสูตรมีความสำาคัญในฐานะเป็นเครือ่งช้ีแนะแนวทางใหกั้บบุคลากรทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดหมายท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตร หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักสูตร 
เปรียบเหมือนเข็มทิศท่ีเป็นตัวกำาหนดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนว่าจะไปในทิศทางใด ในแต่ละ
สถานศึกษามีความแตกต่างกัน สถานท่ีแห่งใดจึงจะเหมาะสมท่ีจะทำาให้ผู้เรียนเป็นไปตามแนวทาง 
ท่ีกำาหนดได้มากท่ีสุด หรือตรงตามเป้าประสงค์ท่ีกำาหนดไว้

 3) ประเภทและรูปแบบของหลักสูตร
  Ornstein and Hunkins (1993) ได้แบ่งลักษณะของการออกแบบหลักสูตรเป็น  
3 ประเภท ประกอบด้วย หลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาวิชา หลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และหลักสูตร
ท่ีเน้นปัญหาเป็นสำาคัญ ดังนี้
  3.1 หลักสูตรที่เน้นเนื้อห�วิช� หลักสูตรที่เน้นเน้ือหาวิชา (Subject – Centered  
Designs) เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำาคัญของเน้ือหาวิชา การออกแบบหลักสูตรได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญาการศึกษา คือ สารัตถะนิยม (Essentialism) และนิรันตรนิยม (Perennialism) หลักสูตร 
ท่ีเน้นเนื้อหาวิชา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    3.1.1 หลกัสตูรแบบรายวชิา (Subject Design) เปน็หลกัสตูรทีเ่ก่าแก่ และเปน็ท่ีนยิม
แพรห่ลายมากทีสุ่ด มีลกัษณะการจดัโครงสรา้งหลักสูตรเปน็รายวิชา เช่น วิชาภูมิศาสตร ์ประวัตศิาสตร ์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เป็นต้น 
     3.1.2 หลักสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline Design) เป็นหลักสูตรท่ีเกิดข้ึน 
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960  
การออกแบบหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรรายวิชา แต่มีความแตกต่างกันท่ีหลักสูตร 
สาขาวชิา จะมีจดุเน้นลุ่มลึกไปในศาสตร์ของแต่ละสาขา เช่น สาขาประวติัศาสตร ์หลกัสตูรจะกำาหนด
ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ประหน่ึงเป็นนักประวัติศาสตร์ วิชาชีววิทยาก็เรียน
เนื้อหาเชิงลึกในศาสตร์ของชีววิทยา การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความคิดรวบยอด โครงสร้างเนื้อหา 
และกระบวนการในศาสตร์ของชีววิทยา เป็นต้น
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    3.1.3 หลักสูตรหมวดวิชา (Broad Fields Design) นักออกแบบหลักสูตรพยายาม
จะแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา โดยนำาวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน มาจัดเข้าไว้ในหมวดวิชา
เดยีวกนั เช่น ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์หนา้ท่ีพลเมอืง ศีลธรรม รวมอยูใ่นหมวดสงัคมศึกษา ชีววทิยา 
ฟิสิกส์ เคมี รวมเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
    3.1.4 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlation Design) เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก
หลักสูตรหมวดวิชา โดยเน้นความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา ท่ีทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และนำา
ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเรียนเป็นรายวิชา ข้อดีของหลักสูตรแบบน้ีคือ ผู้สอนมีการวางแผน
การสอนรวมกัน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดได้กว้างมากข้ึน ตัวอย่างของหลักสูตรประเภทนี้ คือ 
การนำาเอาเน้ือหาประวัติศาสตร์ไทยกับวรรณคดีไทยบางตอนมาสานเน้ือหาให้คู่ขนานกันไปในเวลา
เดียวกัน โดยผู้เรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้รายวิชาหนึ่งไปสู่วิชาหนึ่งได้
     3.1.5 หลักสูตรเนน้กระบวนการ (Process Design) เป็นหลักสูตรทีเ่นน้กระบวนการ 
หรือทักษะกระบวนการ นักออกแบบหลักสูตรมีความเชื่อว่า การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
จะทำาให้ผู้เรียนสามารถนำากระบวนการน้ันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันของเขาได้ ตัวอย่างของ
หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดของเบเยอร์ได้แบ่งกลยุทธ์การคิดเป็น 3 วิธีคือ การคิดแก้ปัญหา 
(Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการสร้างแนวคิด (Conceptualizing) 
เป็นต้น
  3.2 หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
(Learner – Centered Designs) เป็นหลักสูตรที่มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ คำานึงถึง 
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยหลีกเล่ียงหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหาวิชาเป็นตัวต้ัง  
การออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ จัดได้หลายประเภท ดังนี้
    3.2.1 หลกัสตูรเน้นผูเ้รียนเป็นสำาคญั (Child – Centered Designs) หลกัสตูรไดแ้นวคดิ 
มาจากรสุโซ (Rousseau) ในตน้ศตวรรษที ่18 กล่าววา่ เดก็ควรจะไดศึ้กษาถงึธรรมชาตทีิอ่ยูแ่วดล้อม 
ซ่ึงสอดคล้องกบัความตอ้งการและความสนใจของเขา นกัการศึกษาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี ้เช่น จอหน์ ดวิอี ้
(John Dewey) เฟเดอริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) และเปสตาลอสซ่ี (Pestalozzi) เป็นต้น 
การจัดเนื้อหาของหลักสูตรแบบนี้ จะมีการบูรณาการเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน โดยเน้นไปท่ี 
ประสบการณ์ หรือปัญหาสังคม ความจำาเป็นของชีวิต ทักษะชีวิต การปรับตัว และประสบการณ์ตรง 
ของผู้เรียน ข้อดีของหลักสูตรนี้ คือ มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้กับเนื้อหา สิ่งท่ีเรียน  
มีความสัมพันธ์กับปัญหาชีวิต และความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
และใชก้ระบวนการแก้ปญัหาของตนเอง ส่วนข้อจำากัด คือ การจัดหลักสูตรท่ียึดความสนใจของผูเ้รียน
เปน็ตวัตัง้ จะไม่สามารถรบัประกันไดว้า่ ความตอ้งการของผูเ้รยีนจะเปน็ไปตามทีส่งัคมตอ้งการหรอืไม่  
และเป็นความยุ่งยากของสถานศึกษาท่ีจะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนทุกคน
    3.2.2 หลกัสตูรเน้นประสบการณ ์(Experience – Centered Designs) เป็นหลกัสตูร
ทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัหลกัสูตรเนน้กระบวนการ พฒันามาจากแนวคดิของ จอหน์ ดิวอ้ี ทีเ่นน้การเรียนรู้ 
ด้วยการปฏิบัติของผู้เรียน กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดข้ึนตามความสนใจ และความ
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ต้องการของผู้เรียน จึงจะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนำาไปสู ่
การเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืน ๆ ข้อดีของหลักสูตรน้ีคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
     3.2.3  หลักสูตรแบบจิตนิยม (Romantic / Radical Designs) เป็นหลักสูตรท่ีเน้น
ความเป็นธรรมชาตขิองผู้เรียน ใหค้วามสำาคัญของบุคคลแตล่ะคนวา่ทกุคนมอิีสระในการเลือก สามารถ
กำาหนดชีวิตของตนเองได้ เน้นความมีเสรีภาพอันสมบูรณ์และความเป็นเอกัตบุคคลของแต่ละคน 
หลักสูตรควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว ตัดสินใจกระทำาส่ิงต่าง ๆ ได้ กล้ายอมรับในส่ิงท่ีตนทำา 
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนให้รู้จักปัญหา และได้
ฝึกฝนให้ทำาในสิ่งท่ีต้องออกไปเผชิญในชีวิตจริง นักการศึกษาท่ีมีแนวคิดลักษณะนี้ ได้แก่ เอ.เอส.นีล 
(A.S.Neil) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และเปาโล แฟร์ (Paulo Freire) เป็นต้น 
    3.2.4  หลักสูตรมนุษยนิยม (Humanistic Designs) การออกแบบหลักสูตรประเภทน้ี  
ได้รับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) หลักสูตรเน้นด้านจิตใจ 
ความเป็นเอกัตบุคคล การพัฒนามโนทัศน์ของตนเอง การรู้จักตนเอง การควบคุมการเรียนรู้และ
พฤติกรรมด้วยตนเอง การรู้จักเห็นใจผู้อื่น นับถือตนเองและผู้อื่น เน้นการพัฒนาจิตพิสัยควบคู่ไปกับ
พุทธิพิสัย หลักสูตรจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการเลือก ยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม  
นักการศึกษาที่มีแนวคิดเช่นนี้ ได้แก่ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และคาร์ล  
โรเจอร์ส (Carl Rogers) ข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นครู 
ท่ีมีทักษะ มีความสามารถท่ีจะทำางานกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  3.3 หลักสูตรท่ีเน้นปัญห�สังคมเป็นสำ�คัญ การออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นปัญหาสังคม  
เป็นสำาคัญ (Problem – Centered Designs) เป็นการออกแบบหลักสูตรทียึ่ดเอาภาระหน้าที ่หรอืชวีติ 
ภายในสังคม สถานการณ์ในสังคมเป็นหลัก เป็นหลักสูตรท่ีเน้นสภาพของสังคม หรือปัญหา 
ของสังคมเป็นตัวต้ังในการจัดทำาหลักสูตร โดยต้องมีการวเิคราะห์สภาพและความต้องการของชุมชน
ทอ้งถ่ิน หลักสูตรแบบนีม้คีวามแตกต่างจากหลักสูตรทีย่ดึผู้เรียนเป็นสำาคญั คอื การกำาหนดเนือ้หาของ
หลักสูตรตอ้งมีการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนนักเรียนเข้ามาเรียน แตก็่สามารถปรับเปล่ียนได้
ตามสภาพความต้องการของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรจัดได้หลายประเภท ดังนี้ 
    3.3.1 หลักสูตรเน้นสถานการณ์ของชีวิต (Life – Situations Designs) เป็นหลักสูตร
ที่เน้นภาระหน้าที่ ชีวิตในสังคม และสถานการณ์ของชีวิตในสังคมเป็นหลัก หลักสูตรที่ศึกษาจะมุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยให้สัมพันธ์กับชีวิตจริง ปัญหาที่ผู้เรียนพบที่โรงเรียน จะมีความ
คล้ายคลึงกับปัญหาท่ีพบนอกโรงเรยีน เช่น หลักสูตรของรฐัเวอรจี์เนยี ไดก้ำาหนดขอบข่ายของหลักสูตร 
มีรายละเอียดประกอบด้วย ก�รป้องกันชีวิตและสุขภ�พ	 ชีวิตท่ีดี	 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 
ขาดความสมบรูณ์ในดา้นเนือ้หาสาระ แตผู่ส้นบัสนนุหลกัสตูรนีโ้ตแ้ยง้วา่เนือ้หาไดถ้กูนำาเสนอไปแลว้ 
ในรูปแบบของปัญหา จดุออ่นของหลักสูตรนี ้คอื ความยากลำาบากในการจดัขอบข่ายเนือ้หาและลำาดับ  
การเรียนรู้ การตัดสินใจว่าปัญหาท่ีประสบอยู่ในปัจจุบัน จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาในอนาคต 
หรือไม่
     3.3.2 หลักสูตรแกน (Core Designs) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หลักสูตรเน้นภาระหน้าท่ี
ในสังคม (Social Function) เป็นการออกแบบหลักสูตรท่ีแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา 
ใช้หลักการจัดหลักสูตร 2 แนวทาง คือ ใช้เนื้อหาเป็นแกน (Subject Matter Core Design)  
โดยรวบรวมเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน มีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกน  
เอาวิชาอื่นมาสัมพันธ์ หรือใช้ขอบเขตของการดำารงชีวิตเป็นแกน (Area of Living Core Design) 
โดยดงึเอาความตอ้งการ และปญัหาสงัคมทีเ่ก่ียวกับการดำารงชวิีตของผูเ้รยีนมาเป็นแกนของหลกัสตูร
โดยเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา
    3.3.3  หลกัสตูรเน้นปัญหาและปฏริปูสงัคม (Social Problems and Reconstructionist  
Designs) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นปัญหาของสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบัน ตลอดจน 
การวางแผนเพือ่อนาคต หลกัสตูรจะต้องสะทอ้นการพฒันาสงัคมในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
การปกครอง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ภาวะวิกฤติของชุมชน 
ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของหลักสูตรเป็นการแบ่งตาม
แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีของการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภท ซ่ึงผู้เขียนสามารถสรุปได้
ดังนี้
  1. หลักสูตรรายวิชา (Subjective Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรด้ังเดิม โดยเน้น
เนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ โดยจะมีลักษณะดังนี้
    1.1 เน้ือหาสาระแต่ละรายวิชาจะแยกจากกัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา สอนแยกออกจากกันเป็นรายวิชา
    1.2  แตล่ะวิชาจะมลีำาดบัเน้ือหาสาระ มขีอบเขตความรูท้ีเ่รยีงลำาดบัตามความยากงา่ย 
และไม่เกี่ยวโยงถึงวิชาอื่นๆ
    1.3  วิชาแต่ละวิชาไม่ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้น้ันกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
    1.4  การเลือกเน้ือหาสาระ และการจัดเน้ือหาสาระ โดยยึดคุณค่าที่มีอยู่ในตัว 
ของเรื่องท่ีสอนนั้น โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนสามารถนำาไปใช้เมื่อต้องการ
  2.  หลักสูตรสหพนัธ ์(Correlated Curriculum) เปน็หลักสูตรท่ีเอาเนือ้หาของวชิาอืน่ท่ีมี
ความสมัพนัธก์นัมารวมเข้าดว้ยกนั ทำาใหเ้ห็นความสมัพนัธข์อง 2 วชิา โดยไมท่ำาลายขอบเขตวชิาเดิม 
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นั่นคือ ไม่ได้มีการผสมผสานเนื้อหาเข้าด้วยกัน เช่น การจัดเนื้อหาเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงหมูและการปลูกพืช โดยแสดงให้
เห็นแต่ละวิชาจะเสริมกันได้อย่างไร
  3. หลักสูตรผสมผสาน (Fused Curriculum) เป็นการจัดหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นรายวิชา
โดยสร้างจากเน้ือหาวิชาท่ีเคยแยกสอนนำามารวมให้เป็นวิชาเดียวกัน แต่ยังคงเน้ือหาพื้นฐานของ
แต่ละวิชาไว้ หลักสูตรแบบนี้แตกต่างจากหลักสูตรสหสัมพันธ์ท่ีมีบูรณาการระหว่างวิชามากกว่า คือ  
การสอนวิชาเหมือนสอนวิชาเดียว เช่น การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น
  4. หลักสูตรหมวดวิชา (Board Field Curriculum) เป็นรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะ
หลายหลักสูตร ไดแ้ก่ หลักสูตรสหสัมพนัธ์และหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยการนำาเนือ้หาวิชาหลาย  ๆ   
วิชาจัดเป็นวิชาท่ัวไปท่ีกว้างขวางข้ึน โดยเน้นถึงการรักษาคุณค่าของความรู้ท่ีมีเหตุผล มีระบบ เช่น 
มนุษย์กับเทคโนโลยีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
  5. หลักสูตรวิชาแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนของ
วิชาอ่ืน ๆ  โดยเนน้เนือ้หาด้านสังคมและหนา้ทีพ่ลเมืองเพือ่การแก้ปัญหา เชน่ ประชากรและมลภาวะ  
การดำารงชีวิตในเมืองและชนบท
  6. หลักสูตรท่ีเน้นทักษะกระบวนการ (Process Skills Curriculum) เป็นหลักสูตร 
ท่ีมุง่ใหเ้กิดทักษะกระบวนการ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการในการแก้ปญัหา 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะกระบวนการดังนี้
      6.1 มีความรู้ท่ีสามารถนำาไปใช้ได้
      6.2 ใช้กระบวนการให้เป็นสื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
      6.3 ให้รู้ธรรมชาติของกระบวนการ
  7. หลักสูตรทีเ่นน้ฐานสมรรถนะ (Competency or Performance based Curriculum) 
เป็นหลักสูตรท่ีมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรม การเรียนการสอน และความ
สามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน หลักสูตรแบบน้ีต้องกำาหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการ
ไว้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรม 
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียน 
ก่อนท่ีจะผ่านไปเรียนจุดประสงค์ถัดไป เช่น การฝึกสอนแบบจุลภาค การสอนพิมพ์ดีด
  8. หลักสูตรทีเ่น้นกิจกรรมและปญัหาสังคม (Social Activities and Problem Curriculum)  
หลักสูตรนี้จะแตกต่างตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีแนวคิดว่าหลักสูตรควรตรงกับ 
การดำารงชีวิตในสังคมจริง ดังนั้น ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของหน้าท่ีทางสังคม หรือหาก
มีแนวความคิดว่าหลักสูตรควรเป็นเรื่องเก่ียวกับปัญหาในสังคมชุมชน เช่น การป้องกันมลภาวะ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
  9. หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual Needs 
and Interest Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เช่น  
การเนน้ทีผู้่เรียน การเนน้ทีป่ระสบการณ์ โดยหลักสูตรทีส่ร้างขึน้ตามความรู้และความสนใจของผู้เรียน  
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มคีวามยืดหยุน่สงูและผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดเ้ป็นรายบุคคล เชน่ หลกัสตูรของโรงเรยีน Summer Hill  
ท่ีองักฤษ ซึง่ นิล (Niel, 1960) สร้างขึน้ โดยทำาโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รียน เป็นต้น
การพฒันาหลักสูตรมหีลายรูปแบบ เช่น การออกแบบหลักสูตรทีเ่นน้เนือ้หาวชิา หลักสูตรทีเ่นน้ผู้เรียน
เป็นสำาคัญ หลกัสตูรท่ีเนน้ปัญหาสงัคมเป็นสำาคัญ หลกัสตูรผสมผสาน และหลกัสูตรท่ีเน้นสมรรถฐาน 
เป็นต้น ในการออกแบบหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบคำาถามให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของ 
การเรียนการสอนคืออะไร จะคัดเลือกเนื้อหาอะไรบ้างสำาหรับผู้เรียน และจะจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้อยา่งไรบ้าง ดังนัน้ ส่ิงทีส่ำาคญัทีสุ่ดในการออกแบบหลักสูตรทีค่วรพจิารณา คอื การคดัเลือก 
เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
   การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ รวมถึงการประเมินผล
หลักสูตรให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์
จริงหรือไม่ เพื่อผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
  บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวถึงหลักของการพัฒนาหลักสูตรโดยท่ัวไป ไว้ดังนี้
  1. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ
  2. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ  
ความจำาเป็นต่าง  ๆ ของสังคม
  3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
  4. พฒันาให้สอดคลอ้งกบัหลกัของการเรียนรู้ในการเลอืกและจดัประสบการณ์ การเรียน 
จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความยากง่าย ลำาดับก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการ
ของประสบการณ์ต่าง ๆ
  5. พัฒนาทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กันตามลำาดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้  
และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
  6. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ
  7. พัฒนาอย่างเป็นระบบ
  8. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
  9. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา
  10. ดำาเนินการในรูปคณะกรรมการ
  11. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
   สวัสดิ์ จงกล (2547) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือการเกี่ยวข้องกับ 
การวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น 
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   สุเทพ อ่วมเจริญ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้าง 
และทดสอบคุณภาพของหลกัสตูรที่นำาวธิีการเชงิระบบมาประยกุต์ใช ้โดยเฉพาะการนำากระบวนการ
วิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและทดสอบคุณภาพหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน
  สจีวรรณ ทรรพวสุ (2548) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การทำาให้หลักสูตร 
ดีข้ึนโดยการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการหรือ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของแต่ละแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ  
และเน้ือหาสาระ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ีกำาหนด 
ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา
  สงัด อุทรานันท์ (2552) นำาเสนอข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ข้ันตอน สำาคัญ ดังนี้ 
  1. การกำาหนดขอ้มลูพืน้ฐานเป็นกระบวนการทีมี่ความสำาคัญและเป็นขัน้ตอนแรกของการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหท้ราบถึงสภาพปญัหาความต้องการของสังคมและผู้เรยีนซ่ึงจะชว่ยใหส้ามารถ
จัดหลักสูตรให้สนองกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
  2. การกำาหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร จดัเปน็ขัน้ตอนท่ีสำาคัญย่ิงอีกขัน้หนึง่ เปน็ขัน้ตอน
ทีม่าหลงัจากไดว้เิคราะหแ์ละไดท้ราบสภาพปัญหา ตลอดจนความตอ้งการต่าง ๆ  การกำาหนดจุดมุง่หมาย 
ของหลักสูตรน้ันเป็นการมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็น
ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีอยู่เดิม หรือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการข้ึนมาใหม่ก็ได้ 
  3. การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอนที่จะนำามาจัดไว้ 
ในหลักสูตรจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมและจำาเป็นต้องสอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีกำาหนดไว้ 
  4. การกำาหนดมาตรการวัดและประเมินผล ข้ันน้ีมุ่งท่ีจะหาเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือใชใ้นการวัด 
และประเมินผลว่า จะวัดและประเมินผลอะไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
  5. การทดลองใช้หลักสูตร ข้ันตอนนี้จะมุ่งศึกษาหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ  
ของหลักสูตรหลังจากได้มีการร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ท้ังนี้เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
ดียิ่งข้ึน 
  6. การประเมนิผลการใช้หลักสูตร หลังจากได้มกีารยกร่างหลักสูตร หรือได้ทำา การทดลอง 
ใช้หลักสูตรแล้ว ก็ควรมีการประเมินผลจากการใช้ว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนบ้างท่ีควรจะได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามีจุดอ่อนหรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรับปรุงให้เป็นที่เหมาะสม 
ก่อนนำาออกไปใช้จริงต่อไป 
  7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนนำาไปใช้ หลังจากได้มีการตรวจสอบและประเมินผล
เบื้องต้นแล้วหากพบว่า หลักสูตรมีข้อบกพร่องจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสม 
ก่อนท่ีจะนำาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจริง ทั้งนี้เพื่อให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ท่ีกำาหนดไว้ 
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  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้สรุปแนวคิดและข้ันตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำาหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและ 
การออกแบบหลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสมำ่าเสมอ 
  2. ยกร่างเน้ือหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา 
โดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
วางแผนการสอน ทำาบันทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ 
รายบุคคล 
  3. นำาหลักสูตรท่ีพัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานำาร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้
หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกำาหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทำาการแก้ไข ปรับปรุง 
โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา
  4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่  
เพือ่จะไดใ้ชห้ลกัสตูรใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสตูร รวมท้ังการประชาสมัพนัธ์
หลักสูตรให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  5. นำาหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประกาศใช้หลักสูตร สนับสนุนให้ 
ผู้บริหารและผู้สอนนำาหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชนใ์นสถานศกึษาต่อไป กจิกรรมการใชห้ลักสูตร
ใหม่มี 4 ประการคือ 
    5.1 การแปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน คือ จดัทำาวัสดหุลกัสตูร ไดแ้ก่ เอกสารหลกัสตูร 
สื่อและอุปกรณ์การสอนท่ีจำาเป็นท่ีจะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
    5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่าง  ๆ 
เริ่มต้ังแต่อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมท้ังจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 
    5.3 การสอนเป็นหน้าทีข่องผูส้อนประจำาการทัว่ไปทีจ่ะต้องดำาเนินการจัดการเรียน
การสอนให้ประสบความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
    5.4 การประเมินผล เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วดำาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน และ 
การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผล
การนำาหลักสูตรไปใช้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร ในการประเมินผล
หลักสูตรน้ันจะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือส่ือสาร เครื่องอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิต และ 
การประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
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  Tyler (1950) ได้ให้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบที่มี 
นักการศึกษาหลายท่านนำาไปประยุกต์ปรับปรุง โดยแนวคิดของไทเลอร์จะมุ่งให้ความสำาคัญเก่ียวกับ 
จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ ประสิทธิภาพของประสบการณ์ และการประเมินผลตาม 
จุดมุ่งหมายการศึกษาท่ีกำาหนดไว้ ไทเลอร์ได้วางแบบโครงสร้างของหลักสูตร โดยให้หลักการ และ
เหตุผลในการสร้างหลักสูตรไว้ 4 ประการ ที่ผู้สร้างหลักสูตรควรจะตอบคำาถามที่เป็นพื้นฐาน  
4 ประการ ดังนี้ 
  1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรแสวงหา 
  2.  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
  3. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจัดข้ึนเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
  4. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรท่ีจะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
โดยแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามลำาดับ
ข้ัน ดังต่อไปนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การกำาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เริ่มต้นด้วยการกำาหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว 
(Tentative) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งกำาเนิด (Sources) ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 3 แหล่ง
ด้วยกัน คือ 
    1. ศึกษาจากสังคม 
    2. ศึกษาจากตัวผู้เรียน 
    3. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา 
    ข้อมูลท่ีได้จากท้ังหมดนี้จะเป็นเคร่ืองช่วยในการต้ังจุดมุ่งหมายอย่างคร่าว ๆ  
จดุมุง่หมายท่ีได้ในขัน้นีบ้างคร้ังมมีากเกนิกวา่ท่ีจะจดัเขา้ไว้ในหลกัสตูรได้ท้ังหมด จงึควรใหม้กีารเลอืก
จุดมุ่งหมายข้อทีส่ำาคญัและสอดคล้องกันให้เหลือนอ้ยลง เพือ่นำาไปเป็นหลักในการปฏบัิติขัน้ต่อ ๆ  ไป  
ไทเลอร์ได้เสนอวา่การเลอืกจุดมุง่หมายควรผา่นการกลัน่กรองเพือ่คัดข้อทีไ่มส่ำาคัญและไม่สอดคลอ้งออก 
มีการพิจารณา 2 ข้ันตอนคือ 
    1. พิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
    2. พิจารณาหลักปรัชญา 
    จุดมุ่งหมายที่ผ่านการกล่ันกรองแล้วน้ีเรียกว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริง (Precise 
Objectives) 
  ข้ันท่ี 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning Experience) ในการวางโครงสร้าง
ของหลักสูตร ไทเลอร์ได้ตั้งคำาถามข้อท่ี 2 ไว้ว่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้ จุดมุ่งหมายท่ีระบุท้ังพฤติกรรมและเนื้อหานั้น เป็นจุดหมายปลาย
ทางท่ีต้องการไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการ
ท่ีจะให้บรรลุถึงจุดหมายท่ีกำาหนดไว้ 
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  ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแนวคิด  
ในการจดัสรา้งหลักสูตรของไทเลอร ์เป็นข้ันสุดทา้ยทีจ่ะทาใหผู้้วางแผนจดัทำาหลักสูตรรูว่้าประสบการณ์
การเรียนท่ีจะจัดข้ึนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้เพียงใด
   Taba (1962) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเรียกว่า “Grass roots approach” 
หรอืวิธีการจากเบือ้งลา่งสูเ่บือ้งบน ซึง่ทาบาเชือ่ว่าผูท่ี้มหีนา้ท่ีสอนในหลกัสตูรควรได้มสีว่นรว่มในการ 
พัฒนาหลักสูตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบาน้ีมีข้ันตอนคล้ายคลึงกับ ไทเลอร์ แต่ต่างกัน 
ตรงวิธีการท่ีไทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ “Top-down” คือ การพัฒนาหลักสูตรท่ีมา
จากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ให้ครูปฏิบัติ และผู้บริหารสั่งการมายังครูผู้สอนอีกทีหนึ่ง สำาหรับ
ข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 การสำารวจความต้องการ (Diagnosis of Needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตร 
เริ่มกระบวนการ ด้วยการสำารวจความต้องการของนักเรียนท่ีหลักสูตรได้วางแผนไว้ 
  ข้ันท่ี 2  การกำาหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุ 
ความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูกำาหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะให้บรรลุผล 
  ข้ันท่ี 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of Contents) จุดมุ่งหมายท่ีเลือกไว้หรือท่ีสร้างข้ึน 
เป็นตัวช้ีแนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งควรเลือกเนื้อหาที่มี 
ความเท่ียงตรงและสำาคัญด้วย 
  ข้ันท่ี 4 การจัดเนื้อหา (Organization of Contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้วต้องจัด
เนื้อหาโดยเรียงลำาดับข้ันตอนให้ถูกต้อง คำานึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสนใจของผู้เรียนด้วย 
  ข้ันท่ี 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of Learning Experiences) เมื่อ
ได้เนื้อหาแล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 
  ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียน (Organization of Learning Experiences) กจิกรรม
การเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงลำาดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย 
  ขั้นที่ 7 การประเมนิผลและวธิกีารประเมนิผล (Evaluation and means of Evaluation) 
ผู้ท่ีวางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสำาเร็จและท้ังครูและนักเรียนควรร่วมกัน
กำาหนดวิธีการประเมินผล
  Saylor, Alexander and Lewis (1981) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  
ซึง่เขามแีนวคิดว่าหลักสูตรเปน็แผนการในการจดัโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนัน้ หลักสูตรจงึต้องม ี
การกำาหนดไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) การพัฒนา
หลักสูตรควรกำาหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นส่ิงแรก เป้าหมายแต่ละประเด็น 
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จะบ่งบอกถึงขอบเขตหน่ึง  ๆ ของหลักสูตร ซ่ึงเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสได้เสนอไว้ว่า 
มี 4 ขอบเขตท่ีสำาคัญ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม  
(Social Competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Continued Learning Skills) และ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน (Specialization) นอกจากนีย้งัมีขอบเขตอ่ืน ๆ  อีก ซึง่นักพัฒนาหลักสูตร
อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะทางสังคม เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ
ขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสูตรจะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ 
ปรัชญาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น 
  2.  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เมื่อกำาหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแล้ว นักพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและ
จดัเน้ือหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัเน้ือหาสาระทีไ่ดเ้ลือก 
  3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูป
แบบหลักสูตรแล้วข้ันตอนต่อไป คือการนำาหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดทำา 
แผนการสอนตามรูปแบบต่าง ๆ  ครูผู้สอนเลือกวิธีการสอน ส่ือ วัสดุการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามท่ีกำาหนดไว้ 
  4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นข้ันตอน
สุดท้ายของรูปแบบน้ี นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความสำาเร็จของหลักสูตร ซ่ึงเป็นทั้งการประเมินระหว่างดำาเนินการ (Formative Evaluation)  
และการประเมินผลรวม (Summary Evaluation) ท้ังนี้ เพื่อนำาผลการประเมิน ไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรได้เสนอในรูปแบบต่างๆ
ท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การกำาหนดจุดมุ่งหมาย การกำาหนดเนื้อหาของหลักสูตร การกำาหนด 
การจัดประสบการณ์ การนำาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

3. หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

 หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย ในส่วนนี้ประกอบด้วย 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กับสมรรถนะ และ 3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รายละอียดเป็นดังนี้

 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมี 
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การปรับปรุงแก้ไขจุดท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการนำาหลักสูตรสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจน 
และเหมาะสมย่ิงข้ึนบนฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
อย่างต่อเน่ือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร 
อิงมาตรฐาน มีหลักการและแนวคิดสำาคัญคือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คณุภาพผู้เรยีน (Standards - Based Curriculum) โดยสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
มีบทบาทหน้าที่ในการกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ชาติ สำาหรับให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำาหนด
  สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ไดจั้ดทำาหลกัสตูรสถานศึกษาทีค่รอบคลมุสว่นทีเ่ป็นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
ตามทีก่ระทรวงประกาศใช ้และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่ขตพ้ืนทีก่ารศึกษากำาหนด ตลอดจน
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการของ 
ผู้เรียน และทุกองค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
  การจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่าย 
ท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมรับผิดชอบและร่วมกันทำางานอย่างเปน็ระบบและตอ่เนือ่งในการวางแผนดำาเนนิงาน 
การสง่เสริม สนับสนนุ ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือพัฒนานกัเรียนไปสูค่ณุภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ท่ีกำาหนดไว้
 1.1 หลักก�ร
  หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
มีหลักการท่ีสำาคัญ ดังนี้
   1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
  2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
  3) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน
  4) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ 
จัดการเรียนรู้
  5) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
  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 เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้
    1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    2) มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต 
    3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำาลังกาย
    4) มีความรักชาติ มีจิตสำานกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึม่ันในวถิชีีวติและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    5) มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
   1.3  สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
    หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้
    1) คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร เป็นความสามารถในการรับและสง่สาร มวีัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถา่ยทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือ่แลกเปล่ียน 
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ัง 
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึง 
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม
    2) คว�มส�ม�รถในก�รคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำาไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
    3) คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา และมีการตดัสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพโดยคำานึงถงึผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
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  4) คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำากระบวนการต่าง ๆ  
ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทำางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ 
ความขัดแย้งต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพ
แวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
  5) คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ดา้นตา่ง  ๆ  และมทัีกษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพัฒนาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรยีนรู ้ 
การสื่อสาร การทำางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างม ี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการทำางาน 7) รักความเป็นไทย  
8) มีจิตสาธารณะ
 1.5 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้
  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ 
พหปัุญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงกำาหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาคัญของ 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรยีนรูร้ะบุสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ปฏิบัตไิด ้มคุีณธรรมจรยิธรรม และ
คา่นยิมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรยีนรูยั้งเปน็กลไกสำาคญั 
ในการขับเคลือ่นพฒันาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะสะท้อนให้ทราบวา่ตอ้งการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คณุภาพการศกึษาโดยใชร้ะบบการประเมินคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 
การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกัน
คุณภาพดังกล่าวเปน็ส่ิงสำาคัญท่ีชว่ยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กำาหนดเพียงใด

  2) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 เกีย่วกบัสมรรถนะ
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน  
(Standards-Based Curriculum) ซ่ึงเป็นผลผลิตของการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ท่ีสืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ิน
รวมท้ังสถานศกึษามีบทบาทและมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาให้สอดคลอ้งกับบริบทของตนมากข้ึน  
(สำานักนายกรัฐมนตรี, 2542) จากข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และแนวทางพัฒนาเยาวชนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มกีารพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีม่คีวามเหมาะสม ชดัเจน 
ยิ่งข้ึน ท้ังด้านเป้าหมายของหลักสูตร และกระบวนการนำาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จะเห็นได้ว่ามีการกำาหนดโครงสร้างหัวข้อไว้ท้ังหมด 24 หัวข้อ สามารถจัดกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ 
ได้ 3 ด้าน ดังนี้
  1) ด้านความเป็นมาและเป้าหมายของหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ ความนำา วิสัยทัศน์  
หลักการ และจุดหมาย 
  2) ด้านคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วยหัวข้อ สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ 
อนัพงึประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3) ด้านการนำาหลักสูตรไปใช้และการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อ  
ระดบัการศึกษา การจัดเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียน การจัดการศึกษาสำาหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
การเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
  เม่ือพิจารณาเก่ียวกับด้านสมรรถนะของผู้เรียนจากการศึกษาเน้ือหาในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าหลักสูตรมีการกำาหนดหัวข้อสมรรถนะ
สำาคัญของผู้เรียนไว้ชัดเจน โดยมีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนไว้ 5 ประการ ได้แก่  
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเมื่อศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม จะเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นท่ีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ส่วนตัวชี้วัดแต่ละตัว ประกอบไปด้วยความรู้
ท่ีเป็นเนื้อหาของแต่ละสาระการเรียนรู้และทักษะย่อย  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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จากตัวอย่างของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้างต้น จะเหน็ได้ว่า 
มาตรฐานการเรียนรู้มุ่งให้เด็กเกิดความเข้าใจ ยังไม่เห็นภาพเช่ือมโยงถึงสมรรถนะสำาคัญของ 
ผู้เรียน แม้ตัวบ่งชี้จะสะท้อนให้เห็นท้ังเนื้อหาสาระและทักษะของผู้เรียนก็ตาม 

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อความในหัวข้อคุณภาพผู้เรียน พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นหลัก เช่น

  คุณภ�พผู้เรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
    มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำานวนเก่ียวกับจำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ และการดำาเนินการของจำานวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และ 
การหาร พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุผลของคำาตอบท่ีได้
    มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความยาว ระยะทาง  นำ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา
และเงิน สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และนำาความรู้เก่ียวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
    มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมท้ังจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม
    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้
    รวบรวมข้อมูลและจำาแนกข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิง่แวดลอ้มใกลตั้วท่ีพบเห็นในชวิีต
ประจำาวันและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้
    ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การสือ่ความหมาย และการนำาเสนอได้อยา่งถกูต้อง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณติศาสตร์และเช่ือมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
  จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ได้ว่า  
ถึงแม้หลักสูตรมีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนไว้ชัดเจนแต่ยังขาดถึงความเชื่อมโยง 
ท่ีชัดเจนระหว่างสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังไม่เห็นสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนที่ชัดเจนในหัวข้อคุณภาพผู้เรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
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 2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  มูลนิธิการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ได้ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า 
ในด้านเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 น้ัน แม้จะมีการระบุถึง
สมรรถนะสำาคัญของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซึง่สอดคล้องกบั 
แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 รวมถึงมีเนื้อหาท่ีระบุให้เห็นความสำาคัญของทักษะปรากฏอยู่บ้าง 
เช่น “มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร	การคิด	การแกปั้ญหา	การใชเ้ทคโนโลย	ี
และมีทักษะชีวิต” ในหัวข้อ “จุดหมาย” แต่โดยรวมแล้วทักษะและความรู้ท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยังไม่ได้รับความสำาคัญในฐานะ “เป้าหมายหลัก” อย่างชัดเจนรวมถึงยังไม่ถูก ร้อยโยงเข้ากับเนื้อหา
ส่วนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด ความกำากวมและไม่ชัดเจนนี้อาจทำาให้โรงเรียนและครูผู้สอน
ทีเ่ป็นผูร้บัผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปฏบัิติเกิดความสับสนและไม่แนใ่จถงึระดับความสำาคญั
ของทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณค่าและคุณลักษณะซ่ึงดูจะได้รับ
ความสำาคัญมากกว่าในส่วนของเป้าหมาย โดยท่ีคุณค่าเหล่านั้นมีลักษณะท่ีกว้างเกินไปและบางส่วน
ก็ขัดแย้งกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
  ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแง่
ของหลักการนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แต่แนวคิดดังกล่าว  
ไม่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนท่ีมีการตีกรอบชัดเจน และมีการออกแบบตัวชี้วัด 
ท่ีค่อนข้างอิงเนื้อหาในระดับช้ันปีทำาให้อาจจำากัดอิสรภาพในการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรระบุให้ออกแบบสื่อการเรียนรู้อิงตัวช้ีวัด 
ซ่ึงอิงเนื้อหาเป็นหลัก รวมทั้งการวัดผลแม้ว่ามีการส่งเสริมให้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายแต่ก็
กำาหนดให้วัดผลอิงตัวชี้วัดเช่นกัน จากการวิเคราะห์พบว่า แม้ในเชิงหลักการของการจัดการเรียนรู้
และการวัดผลในหลักสูตรจะมีหลายส่วนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 แต่ตัวชี้วัด
ท่ีออกแบบโดยอิงเนือ้หาคอ่นข้างมากและโครงสร้างเวลาเรียนท่ีกำาหนดกรอบชดัเจนไม่สอดคลอ้งกบั
หลักการในการเรียนรู้ตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
  ในการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัญหาสำาคัญอยู่ท่ี 
การออกแบบตัวช้ีวัดที่มีรายละเอียดเชิงเนื้อหามากเกินไปทุกช้ันปี ทำาให้หลักสูตรแกนกลางที่เป็น 
“หลักสูตรอิงมาตรฐาน” กลายเป็น “หลักสูตรอิงเน้ือหา” มากกว่า และแม้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ในบางกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เชน่ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์จะออกแบบมาโดยเน้นทกัษะและกระบวนการคดิ  
แต่ตัวชี้วัดไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหลายส่วนที่ยังยึดเน้ือหาเป็นหลัก ตัวชี้วัดที่ค่อนข้าง 
องิเนือ้หา สง่ผลให้เกิดข้อจำากัดในการออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษา รวมท้ังจัดการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
ได้ยาก และเนื่องจากมีข้อจำากัดด้านเวลาทำาให้ใช้เทคนิคการสอนท่ีดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อย 
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  มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2556) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ประเมนิผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 และศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนต้นแบบใช้หลักสูตร การวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
แกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัย พบว่า ด้านการใช้หลักสูตรนั้น หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย  
ที่ชัดเจนเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา แต่มีรายละเอียดมาก มีการกำาหนดสมรรถนะสำาคัญของ
ผู้เรียนไว้ครอบคลุมแต่เป็นภาพกว้างซึ่งปฏิบัติได้ยาก การวัดประเมินผลควรมีตัวช้ีวัดและแนวทาง 
การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 - 3 ควรปรับให้น้อยลง และเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และเน้นการบูรณาการ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ดชดัเจน แต่มีจำานวนมากและมีความซำา้ซอ้นระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
บางมาตรฐานไม่เหมาะกับระดับผู้เรียนควรมีการทบทวนโดยการบูรณาการและตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ควรปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี
  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา แต่ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
อย่างแท้จริงขาดการเป็นผู้ดูแล พี่เลี้ยงและการช่วยเหลือ (Mentoring and Coaching) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร การสอนและการประเมิน ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน 
ส่งผลให้การดำาเนินงานไม่เป็นระบบ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน 
เขตพื้นท่ีศึกษาควรมีการให้คำาแนะนำาช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร
  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร แต่บางส่วนยังสอน
แบบเดิม สอนโดยไม่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรสถานศึกษา ยังขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพ่ือนำาไปสู่การสอน และการสอนยังไม่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย
ตัวเองควรพฒันาครใูหเ้ขา้ใจ วเิคราะห์หลักสูตรเพือ่นำาไปสู่การสอนและการประเมินผลเน้นการสอน
ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
  ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของ 
หน่วยการเรียนรู้ส่วนใหญ่ครบถ้วน แต่เนื้อหาและสาระสำาคัญในแต่องค์ประกอบไม่สอดคล้องกัน  
ครูส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐาน  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีอิง 
มาตรฐาน ประกอบกับปัจจัยด้านภาระงานมากสอนหลายระดับชั้น หลายวิชา จึงไม่มีเวลาเพียงพอ  
ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความรู้ 
เร่ืองการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เทคนิคการสอน วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
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  ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการระบุเกณฑ์การประเมินผลแต่ละระดับชัดเจน  
แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นการวัดและประเมินผลในระดับความรู้ ความจำา และยังไม่อิงมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัด การวัดผลและประเมินผลระดับชาติ ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด  
การวัดและประเมินผลการเรียนระดับช้ันเรียน พบว่า ครูขาดการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัด ขาดความรู้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังเทคนิคและวิธีการวัดและ 
การประเมนิผลตามสภาพจริง การประเมนิคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ควรมกีารเสริมสร้างความเข้าใจ 
กับครูในการวัดและประเมินผลข้ันสูงและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
  ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการระบุไว้ชัดเจนแต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนด้านคนดี และคุณภาพผู้เรียนจากการทดสอบระดับชาติ ไม่สามารถบ่งบอกความสามารถ
ที่แท้จริง ควรมีการพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีสะท้อนความเป็นคนดี และการทดสอบระดับชาติควรสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัด
  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรส่วนหน่ึง  
ยังขาดการมีส่วนร่วม และการติดตามผลที่เป็นระบบ ควรเน้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาหลักสูตร และควรมีการนิเทศติดตามเพ่ือช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้และ 
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
องักฤษมคีำาทีม่คีวามหมายคล้ายกันอยูห่ลายคำา ไดแ้ก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise, 
Skills, Fitness, Aptitude 
  จากการศึกษาเอกสารต่างประเทศพบว่า มีผู้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้หลายท่าน 
ดังนี้
   McClelland (1993) ได้ให้คำาจำากัดความของสมรรถนะ (Competency) ไว้ว่าเป็น
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติ
งานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ 



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน44

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขัอง

  Spencer and Spencer (1993) ให้ความหมายท่ีสอดคลอ้งกบั McClelland วา่สมรรถนะ 
คอื คณุลักษณะของบุคคล และได้ขยายความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล (Underlying Characteristic) เป็นเหตุหลักท่ีส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด 
  Richard Boyatzis (1982) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competence Manager: A Model 
of Effective Performance และได้ให้คำานิยามคำาว่า Competencies เป็นความสามารถในงาน 
หรือเป็นคุณลักษณะท่ีอยู่ภายในบุคคลท่ีนำาไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  Good (1973) ได้ใหค้วามหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ทักษะ (Skill) ความคิดรวบยอด  
(Concept) และเจตคต ิ(Attitude) ทีต้่องมใีนการปฏิบัติงานทกุประเภท เป็นความสามารถอยา่งหน่ึง
ในการนำาเอาหลกัการแนวคดิทฤษฎีรวมทัง้เทคนคิในสาขาวชิาต่าง ๆ  มาประยุกต์ใชกั้บถานการณจ์ริง 
เพื่อทำางานและแก้ปัญหาได้ผลอย่างสูงสุด
  Winert (2001) ได้นำาเสนอสมรรถนะในลักษณะทัว่ไปว่า เป็นระบบทีม่ลัีกษณะพเิศษอนัหนึง่ 
ของความสามารถ (Abilities) ศักยภาพ (Proficiencies) หรือ ทักษะ (Skills) ซ่ึงเป็นท่ีจำาเป็นหรือ
เพียงพอ เพื่อท่ีจะให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำาหนดเฉพาะหนึ่ง ๆ  ทางสังคม และทางมรรควิธี
ในสถานประกอบการหรอืระหว่างการเรยีน รวมถงึการพัฒนาของบุคคลและการงานอาชีพ ในบรบิท
ของกรอบคุณสมบัติของยุโรป สมรรถนะถูกอธิบายในเรื่องของความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเอง
สำาหรับนักวิชาการหรือหน่วยงานของไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ ดังนี้
  สำานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้ให้ความหมายสมรรถนะว่าเป็นกลุ่ม
ของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของบุคคลท่ีจำาเป็นในการทำางานให้สามารถทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและผลของ 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงคุณลักษณะเหล่านี้ ประกอบข้ึนจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ท่ีผลการปฏิบัติงานยอดเย่ียมในงานหนึ่ง  
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม 
ท่ีเกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Other Characteristics) ท่ีทำาให้บุคคลปฏิบัติงานได้สำาเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
  ฐติพัิฒน ์พิชญธาดาพงศ์ (2548) สรุปว่า สมรรถนะหมายถงึ ความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะ
ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำาเร็จในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกว่าและ 
ได้ผลงานดีกว่าคนอื่น 
  เสน่ห์ จุ้ยโต (2549) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมของบุคลากร ท่ีทำาให้สามารถทำางานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายประสบผลสำาเร็จ 
อย่างดีเยี่ยม (Superior performer) และแสดงบทบาท (Role) ได้อย่างเหมาะสม 
  สกุญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ให้ความหมายสมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะและคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีทำาให้บุคคลนั้นทำางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 
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  อัจริยา วัชราวิวัฒน์ (2544) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ีประกอบ
ด้วยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติท่ีบุคคลพึงมีในการท่ีจะปฏิบัติ หรือจัดทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ให้ประสบผลสำาเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีกำาหนดและสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ในรูปของ
พฤติกรรมทางความรู้ เจตคติและการกระทำาท่ีดี
  ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) กล่าวว่า Competency หมายถึง ทักษะ ความรู้และ 
ความสามารถหรอืพฤติกรรมของบคุลากรท่ีจำาเปน็ต่อการปฏบิติังานเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะสามารถ ทำางาน
จนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น 
  ธำารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2553) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความสามารถ  
ความชำานาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงาน ให้ประสบ  
ผลสำาเร็จ
 จากความหมายท่ีกล่าวมาจะเห็นได้วา่ สมรรถนะเปน็ส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาจาก ความรู้ ทักษะและ
คุณลกัษณะ ดังนัน้การมีเพยีงความรู้และทักษะนัน้ยงัไม่ถอืเป็นสมรรถนะ จนกว่าจะสามารถนำาความรู้ 
และทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานทำางานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน ประสบความสำาเร็จ 
ในการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน จึงจะถือเป็นสมรรถนะ ดังน้ันจึงพอสรุปได้ว่าสมรรถนะ  
เปน็พฤตกิรรมเชงิคุณลกัษณะสว่นบคุคลและความสามารถทีแ่สดงออกให้เห็นถึงการการประยกุตใ์ช้
ความรู้ ทักษะรวมท้ังพฤตกิรรมการทำางานในบทบาทและสถานการณ์ตา่ง  ๆ  ท่ีทำาใหป้ระสบความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีองค์กรต้องการ โดยมีพื้นฐาน 
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ วิธีคิด อุปนิสัย และแรงจูงใจ 

 4.2 ความสำาคัญของสมรรถนะ 
  ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์กร 
ยคุใหม่ จงึใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีณุภาพ เนือ่งจากหากองคก์รใดมีบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพกย่็อมสามารถปฏิบตังิานไดป้ระสบความสำาเร็จและนำาพาองค์กรไปสูเ่ปา้หมายได ้อยา่งไร 
ก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เร่ืองง่าย ทำาอย่างไรบุคลากรขององค์กรจึงจะเป็นคนที่มี  
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำาเร็จ ดังท่ีมุ่งหวัง 
  ความสำาคัญของสมรรถนะ ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนา
คน คู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ตามทัน  
เพราะซ้ือหาได้ ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและองค์การ ดังนี้ 
  1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู้ทักษะและความสามารถตลอดจน 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
   2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด 
และต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่ข้าราชการ บุคลากร 
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 4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ Competency  
จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว จะต้องใช้ Competency  
ด้านใดบ้าง 
  5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย 
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าเป้าท่ีกำาหนดท้ัง ๆ ท่ีพนักงานขายคนน้ันไม่ค่อยต้ังใจทำางานมากนัก แต่เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดสูง จึงทำาให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ามีการวัด 
Competency แล้ว จะทำาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนน้ันประสบความสำาเร็จเพราะ 
โชคช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง 
  6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เพราะถ้าทุกคนปรับ  
Competency ของตวัเองใหเ้ข้ากับผลงานท่ีองค์กรตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่งผล  
ให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้น ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์ 
เพราะทุกคนในองค์การมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
  นอกจากการใช้สมรรถนะในการพฒันาบุคลากรแลว้ หน่วยงานยังสามารถนำาระบบ สมรรถนะ
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หน่วยงานสามารถ 
นำาสมรรถนะของตำาแหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการไปทำาเป็นแบบทดสอบ
หรือแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ทักษะ ความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมกบัตำาแหนง่งาน เพ่ือให้ได้คนทีมี่ผลการปฏิบัติงานตรง ตามทีห่นว่ยงานต้องการ
อย่างแท้จริง 
  2) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคคล (Performance Appraisal) ผูบ้ริหารหนว่ยงาน 
สามารถนำาผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจ้าหน้าที่มาใช้ให้สอดคล้องกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงแสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
  3) การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การบริหารงาน 
ภาครัฐในแนวใหม่ได้นำาระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพ่ิมเติม จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนท่ีสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากข้ึน การนำาระบบสมรรถนะมาใช้จะช่วยให้การให้รางวัลและ 
คา่ตอบแทนแกผู้่ท่ีมีสมรรถนะในการทำางานสูงจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีสูงกว่า บุคลากรจะเห็นความสำาคญั 
ในการพฒันาตนเองใหส้งูยิง่ข้ึนสง่ผลใหส้มรรถนะขององคก์รย่ิงสงูขึน้ตามไปด้วย นอกจากน้ันยังชว่ย
ให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน
  4) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชพี (Career Planning and Succession Plan) ระบบ
สมรรถนะทำาให้หน่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และทราบถึงทักษะ
หรือความสามารถท่ีจำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน 



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน47

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขัอง

  5) การประเมินผลสัมฤทธิ ์(Result-Based Management) การประเมินผลสัมฤทธิ ์(RBM) 
ในปัจจุบันจะยึดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นหลักโดยมีตัวช้ีวัด (KPIs) ในระดับต่าง ๆ เป็นตัวบ่งช้ี
ความสำาเร็จ ปจัจบุนัข้าราชการตอ้งเปน็กลไกสำาคัญในการพฒันาประเทศโดยทำาหน้าท่ีเปน็แกนหลัก
ในการนำานโยบายของรัฐไปปฏบิติัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธิผล และสนองตอบความตอ้งการ
ของประชาชน การเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมีผลทำาให้ ข้าราชการต้องปฏิบัติงานแบบ 
มืออาชีพมากขึ้น จากเหตุเหล่านี้การสร้างราชการใสสะอาดจึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสสำาเร็จ
ได้เร็ว วิธีการโดยดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ 
มีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ส่ิงดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และคำานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 
และหมู่คณะ ทั้งนี้ จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต้องชว่ยกันส่งเสรมิคนดีและกันคนไมดี่ออกไปจากภาคราชการ ปัญหาเรือ่งการทจุรติ 
คอร์รัปชันเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการย้อมแต่งและสั่งสม ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน  
จนกลายเป็นค่านิยมท่ีว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
อย่างง่ายดาย ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก การสร้างความใสสะอาดในวงราชการจึงต้องอาศัย
กลยุทธ์ที่แยบยล โดยต้องสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย โดยมี 
การปราบปรามอย่างเฉียบขาดรุนแรงและรวดเร็ว ให้คนเกิดความเกรงกลัวจนถึงข้ันไม่กล้าเส่ียง 
ทำาผิด ท้ังนี้ กลุ่มผู้นำาในทุกระดับของภาครัฐจะต้องทำาเป็นตัวอย่างท่ีดีด้วย

  4.3 ประเภทของสมรรถนะ 
  ในการจัดแบง่ประเภทของสมรรถนะ นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ทรรศนะท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
ตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะ 
ข้ันพื้นฐาน หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐานท่ีบุคคลท่ีจำาเป็นต้องมีในการทำางานและสมรรถนะ 
ในกลุ่มทีส่อง เป็นสมรรถนะทีท่ำาให้บุคคลมีความแตกตา่งจากผู้อืน่ มีผลการทำางานทีสู่งกว่ามาตรฐาน
หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป สมรรถนะในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่น เพ่ือช่วย
ใหเ้กิดความสำาเรจ็ท่ีดเีลศิในงาน ขณะท่ี McLagan (1997) ให้ความคิดเห็นตอ่ลกัษณะของสมรรถนะ
ในมุมมองต่าง ๆ ท่ีรวมท้ังมุมมองขีดความสามารถเป็นปัจจัยนำาเข้าและผลลัพธ์ท่ีเข้าด้วยกัน ดังนี้
  1) สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงว่าสมรรถนะ
ตา่ง ๆ  สามารถแบง่ออกเปน็งานย่อย ๆ  และกำาหนดขอบเขตของงานท่ีจะทำาได ้ไดแ้ก่ งานการทำาความ
สะอาดพื้น งานย่อยคือการเลือกไม้กวาด ซ่ึงงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกใช้
ไม้กวาด ว่าจะเลือกใช้ไม้กวาดอันใดในการทำางานท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2) สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะสมรรถนะ 
ที่สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ซ่ึงผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นจะรวมกัน 
ไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน 
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  3) สมรรถนะตามผลของการกระทำา (Competency as Outputs) สมรรถนะในลักษณะน้ี 
จำาเปน็ท่ีจะต้องคน้หาความต้องการของลกูคา้ท้ังภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้ได้ความต้องการใน
การผลติหรือบริการ จากน้ันจงึแบง่ผลทีไ่ดอ้อกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ๆ  และสามารถกำาหนดคณุภาพ
และมาตรฐานท่ีต้องการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  4) สมรรถนะตามความรู้ ทักษะและทัศนคติ (Competency as knowledge, Skill and  
Attitude) คนทีมี่ความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤตกิรรมหรอืวิธีการตา่ง ๆ  ทีจ่ะบ่งบอกว่า  
คนผูน้ั้นมีความสามารถในการปฏบิตังิานไดส้งูกวา่มาตรฐานท่ีกำาหนด ในสว่นของสมรรถนะในลกัษณะน้ัน 
จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่าความรู้ ทักษะและทัศนคติ อะไรบ้างท่ีจะทำาให้ประสบความสำาเร็จ  
ซ่ึงความสำาเร็จดังกล่าวน้ัน จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความสำาเร็จของเป้าหมาย การค้นหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาและจะนำามาซ่ึงการใช้เป้าหมายเป็นตัวกำาหนดลำาดับความสำาคัญของการทำางาน
ต่อไปได้
  5) สมรรถนะท่ีแต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) เป็นการประยุกต์
ใช้กระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเป็นความสามารถที่แท้จริงของแต่ละ
บุคคลท่ีมีอยู่แต่เป็นการยากมากท่ีจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของ
ผู้นำาจะตอ้งมีความสามารถในการจงูใจให้คนแสดงออกในการปฏบัิตอิย่างใดอย่างหนึง่นัน้ คอืจะตอ้ง
แสดงพฤติกรรมท่ีสามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามได้ นั่นคือ ความสามารถท่ีผู้นำาจะต้องมี แต่อะไร
คือสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมน้ัน เช่น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด การพูดในท่ีชุมชน  
องค์ประกอบบางอย่างหรือความรับผิดชอบในตัวเอง 
   ณรงค์วทิย ์แสนทอง (2550) ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแก ่1) สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ได้ 2) สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน 
ท่ีสะท้อนใหเ้หน็ถงึความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิความเชือ่และอปุนิสยัท่ีจะช่วยสง่เสริมใหค้นนัน้ ๆ  สามารถ
สร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำาแหน่งน้ัน ๆ  ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 
Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยที่ทำาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนอื่นทั่วไป 
เช่น สามารถอาศัยกับแมงป่อง หรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า  
ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
   จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวว่า สมรรถนะในตำาแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบไปด้วย  
3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือพฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองค์กรต้องมี 
เพือ่แสดงถึงวฒันธรรมและหลักนิยมขององค์กร 2) สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) 
คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรทุกคนจำาเป็นต้องมีในการทำางาน 
เพื่อให้งานสำาเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ 3) สมรรถนะเชิงเทคนิค  
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(Technical Competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพท่ีจำาเป็นในการนำาไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จ 
โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน สามารถจำาแนกได้ 2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก  
(Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency) 
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) จำาแนกสมรรถนะได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) สมรรถนะ 
ส่วนบคุคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนม ีเปน็ความสามารถเฉพาะตวั
ยากท่ีจะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก 2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) 
หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทำางานในตำาแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสำารวจ  
ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดคำานวณ ความสามารถในการทำาบัญชี เป็นต้น  
3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์การน้ันเท่าน้ัน เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทท่ีมีความสามารถ 
ในการผลติเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือบริษัท ฟอร์ด (มอเตอร์) จำากดั มีความสามารถในการผลติรถยนต ์เป็นตน้  
4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสำาคัญท่ีบุคคลต้องมีหรือต้องทำา 
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ เช่น พนักงานเลขานุการสำานักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ  
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก คือ  
การสือ่สาร การวางแผน การบริหารจดัการและการทำางานเปน็ทีม เปน็ต้น 5) สมรรถนะในงาน (Functional  
Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตำาแหน่งหน้าที่ 
อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน เช่น ข้าราชการตำารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถ
ต่างกันบางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น
  ชูชัย สมิทธิไกร (2550) ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) และ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล 
(2549) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะมีท้ังส่วนท่ีเหมือนกัน และแตกต่างกันสรุปได้ดังนี้ 
  1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรในองค์กรทุกคนจำาเป็น 
ต้องมีเหมือนกนัทุกคน ไม่วา่จะปฏบิติังานตำาแหน่งใดเพือ่ให้สามารถปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2) สมรรถนะตามตำาแหน่งหน้าท่ี (Functional Competency หรือ Job Competency) 
คือ สมรรถนะท่ีจำาเป็นในการปฏิบัตงิาน โดยใช้เฉพาะตำาแหน่งงานหน้าท่ีนัน้ ๆ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
งานได้ประสบความสำาเร็จ 
  3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Management Competency หรือ Professional 
Competency) คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรในองค์กรต้ังแต่ผู้บริหารระดับล่างข้ึนไป จำาเป็นต้องม ี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังท่ีกล่าวมา อาจแบ่งสมรรถนะของบุคลากร 
ในระดับปฏิบติัการออกเปน็ 2 ประเภทใหญ ่ๆ  คอื สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึง่หมายถึง  
บุคลิกลักษณะ ความสามารถสำาคัญที่บุคคลต้องมีหรือต้องทำา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ของคนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคน และสมรรถนะตาม
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สายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น  ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงาน
ตำาแหน่งนั้น  ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
 ดงัน้ัน การปฏบัิตงิานใหบ้รรลุเป้าหมายไดน้ั้น จะขึน้กับองคป์ระกอบของสมรรถนะการปฏบัิตงิาน  
ดังท่ีนักการศึกษาได้กล่าวถึงไว้ดังนี้ 
 กิตติพงษ์ เลิศเลียงชัย (2547) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
มี 3 ส่วน ดังนี้ คือ 1) สิ่งท่ีองค์กรต้องการให้รู้ (Knowledge) 2) ความสามารถท่ีองค์กรต้องการ  
ให้ทำาได้ (Skills) และ 3) ลักษณะท่ีองค์กรต้องการให้เป็น (Attributes) 

 ชูชัย สมิทธิไกร (2540) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย องค์ประกอบ 
ท่ีสำาคัญ 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 1. ความรู้ (Knowledge) คือ พื้นฐานของการสร้างทักษะและความสามารถเป็นส่ิงที่ได้รับ 
การจัดระบบระเบยีบไวเ้ปน็อย่างดี ส่วนมากมกัจะเปน็ส่ิงท่ีเกีย่วข้องกบัข้อเท็จจริงหรือระเบยีบวธิกีาร 
ซ่ึงจำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีตามจุดมุ่งหมาย 
 2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ส่วนมากมัก
จะหมายถึง ความสามารถในการประกอบกจิกรรมโดยใชอ้วัยวะเคล่ือนไหวภายนอก (Psychomotor 
Type Activities) 
 3. ความสามารถ (Ability) คือ ความสามารถเชิงปัญญาท่ีจำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน  
กล่าวคือ เป็นความสามารถในการประยุกต์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะที่องค์กรต้องการให้เป็น

ความสามารถที่องค์กรต้องการ

สิ่งที่องค์กรต้องการให้รู้

ภ�พที่ 2 ส่วนประกอบของสมรรถนะ
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 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ ประกอบด้วย 
5 ส่วนคือ 
 1) ฐานข้อมูลสมรรถนะขององคก์ร (Competency Basket) หมายถึง ฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
สมรรถนะท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ท้ังหมดภายในองค์กร 
 2) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจำาแนก รวบรวม
สมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพ สมรรถนะร่วมของ 
กลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 
 3) ชื่อของสมรรถนะ (Competency Name) เป็นการกำาหนดหรือต้ังชื่อสมรรถนะแต่ละตัว 
ให้ชัดเจน บ่งชี้ความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอื่น ๆ ซ่ึงจะทำาให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกัน 
 4) ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เป็นการกำาหนดระดับทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
ของสมรรถนะ การกำาหนดระดับความสามารถของสมรรถนะนั้น มีหลายประเภทแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและความเหมาะสมของสมรรถนะ 
 5) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระทำา ปฏิกิริยา หรือ  
การกระทำาตามบทบาทหน้าท่ีภายใต้สถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific Circumstances)
 จากองค์ประกอบของสมรรถนะดังกลา่วมีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของพนกังานและองคก์ร 
ดังท่ีชูชัย สมิทธิไกร (2552) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 1) ช่วยให้องค์การสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี ทั้งด้านความรู้ทักษะ และ
ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามความต้องการ  
ขององค์การอย่างแท้จริง 
 2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ระดับความรู้ทักษะ และความสามารถของตนเอง ว่าอยู่ใน 
ระดับใด และจำาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
 3) นำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานในองค์การ 
 4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs)  
บรรลเุปา้หมาย เพราะ สมรรถนะจะเปน็ตวับง่บอกไดว้า่ ถ้าตอ้งการใหบ้รรลเุปา้หมายตาม KPIs แลว้
จะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง 
 5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขาย 
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าเป้าท่ีกำาหนด ท้ัง ๆ ท่ีพนักงานขายคนน้ันไม่ค่อยตั้งใจทำางานมากนัก แต่เน่ืองจาก 
ความต้องการของตลาดสูง จึงทำาให้ยอดขายเพิ่มข้ึนเองโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามมากนัก  
แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้ว จะทำาให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนน้ัน ประสบความสำาเร็จ
เพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขา 
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 6) ช่วยให้การหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบความสำาเร็จเร็วย่ิงขึ้น เพราะ 
ถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานขององค์การกำาหนดตลอดเวลาแล้ว 
ในระยะยาว ก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะองค์การน้ัน ๆ เช่น เป็น องค์การแห่ง
การคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

  4.4 สมรรถนะสำาคัญของประเทศต่าง ๆ
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า แต่ละประเทศกำาหนดสมรรถนะไว้แตกต่างกัน 
โดยการปฏิรูปหลักสูตรและกรอบแนวคิดการศึกษาขององค์การความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 2573 (The OECD Education 2030 Framework) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำาหรับ
การปฏิรูปหลักสูตรท่ีจะต้องมุ่งเน้นท่ีสมรรถนะมากข้ึน  และได้ประกาศกรอบสมรรถนะของ OECD  
ไว้ดังนี้

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

• ความรู้ในการควบคมุเทคโนโลย ี(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)

• ความซ่ือสัตย์ (Integrity)
• ความรับผิดชอบ (Responsibility)
• ความมุ่งมั่น (Commitment)
• การเอาใจใส่ (Caring)
• การเคารพในค่านิยมท่ีแตกต่างกัน (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)
การตัดสินใจท่ีมีความ
รับผิดชอบ
(Responsible 
Decision-Making)

• การสื่อสาร ความร่วมมือ และทักษะด้านข้อมูล
สารสนเทศ (Communication, Collaboration, 
and Information Skills)

• การคิดเชงิวพิากษแ์ละความคิดสร้างสรรค์ (Critical 
and Inventive Thinking)

• การรู้ด้านความเป็นพลเมือง การตระหนัก 
เกี่ยวกับพลโลก ทักษะข้ามวัฒนธรรม 

 (Civic Literacy, Global Awareness, and 
Cross-Cultural Skills)

ญี่ปุ่น การรู้ข้ันพื้นฐาน
(Basic Literacy)

การรู้หนังสอื การรู้เรือ่งจำานวน และการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสาร (รวมถึงมารยาท
และจริยธรรมในการใช้ ICT) (Literacy, Numeracy, 
and Information/ Communication Technology 
Literacy (and Manners and Morals for ICT)



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน55

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขัอง

ประเทศ กลุ่มของสมรรถนะ สมรรถนะ

ญี่ปุ่น
(ต่อ)

ความสามารถในการคิด
(Thinking Ability)

การค้นหาและการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงตรรกะ อภิปัญญา และ
ทักษะการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว ( Finding and Solving 
Problems, Creativity, Critical Thinking, Logical 
Thinking, Metacognition, and Adaptive Learning  
Skills)

ความสามารถเชงิปฏบัิตใิน
การกระทำาเพื่อโลก
(Practical ability to act 
for The World)

• การพึ่งพาตนเอง (Independence and Auton-
omous Action) ความเข้าใจตนเองและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การส่งเสริมสุขภาพทักษะ  
การตัดสินใจ และทักษะในการวางแผนชีวิต

• การสร้างความสมัพนัธ์ (Relationship Building)  
ความร่วมมือและความรับผิดชอบความรู้สึก /  
การแสดงความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 

• ความรับผิดชอบในการสร้างอนาคตท่ียั่งยืน  
(Responsibility for Building a Sustainable Future)  
ความรับผิดชอบ สิทธิหน้าที ่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)

•  การวางแผนอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Career 
Planning and Lifelong Learning)

การมีส่วนร่วมทางสังคม
(Social Participation)

• ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาศักยภาพ
  (Self-Understanding and Development of 

Potentials)
•  การมีความชื่นชม ประสิทธิผล และความคิด

สร้างสรรค์ (Appreciation, Performance, and 
Creativity )

•  การวางแผนอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Career 
Planning and Lifelong Learning)

ปฏิสัมพันธ์ทางการส่ือสาร
(Communicative 
Interaction)

• การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
(Utilization of Technology and Information)

• สำารวจและสืบสอบอย่างต่ืนตัว (Active  
Exploration and Inquiry)

• การมีอิสระในการคิดและการแก้ปัญหา  
(Independent Thinking and Problem-Solving)
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 สำาหรับในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ได้กำาหนด
สมรรถนะไว้ ดังตารางท่ี 2

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

ประเทศ สมรรถนะ

อังกฤษและ
ไอร์แลนด์เหนือ

• ทักษะการสื่อสาร (Communication)
• ทักษะด้านตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal 

and Interpersonal Skills)
• ทกัษะการจดัการข้อมูลสารสนเทศ (Managing Information)

สกอตแลนด์ • ผู้เรียนท่ีประสบความสำาเร็จ (Successful Learners)
• ความมั่นใจส่วนตน (Confident Individuals)
• พลเมืองท่ีรับผิดชอบ (Responsible Citizens)
• จิตสาธารณะ (Effective Contributors)
• การมีสุขภาวะท่ีดี (Health and Wellbeing)
•  ทักษะในการเรียน ทักษะชีวิตและการทำางาน (Skills for 

Learning, Life and Work)
• การรู้หนังสือ (Literacy)
• การรู้เรื่องจำานวน (Numeracy)

ฟินแลนด์ • การคิดและการเรียนรู้เก่ียวกับการจะเรียน (Thinking and 
Learning to Learn) 

• สมรรถนะทางวัฒนธรรม การปฏสัิมพันธ ์และการแสดงออกถึง  
การเป็นตัวเอง (Cultural Competence, Interaction and 
Self-Expression) 

• การดูแลตนเองและการจดัการกบัชวีติประจำาวนั (Taking Care 
of Oneself and Managing Daily Life) 

• ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology (ICT) Competence) 

• ชีวิตการทำางานและการเป็นเจ้าของกิจการ (Working Life 
Competence and Entrepreneurship) 

• การมีส่วนร่วมและการสร้างอนาคตท่ียั่งยืน (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)
•  การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (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)
•  ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม (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 จัดระบบและประเมินขอ้มูลสารสนเทศ

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

•  การส่ือสารอยา่งมปีระสิทธิภาพ (Communicate Effectively)
•  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

(Use Science and Technology Effectively)
• การแสดงใหเ้หน็ถึงความเข้าใจเกีย่วกบัโลกในฐานะเปน็ชดุของ

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

•  พัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (การไตร่ตรองและหากลยุทธ์ 
ในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  
รกัษาวัฒนธรรมและมีจรยิธรรม การศึกษาเพือ่อาชพีและโอกาส 
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
ของสมรรถนะท่ีพบในประเทศและองค์กร ได้ดังนี้
  1. การเข้าใจตนเอง ดูแลตนเอง และพัฒนาตนเอง
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม
 3. การรู้หนังสือ การรู้เรื่องจำานวน การรู้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล
 4. การใช้ภาษาและการสื่อสาร
 5. ทักษะการคิด
 6. ทักษะชีวิต ทักษะการทำางานและการวางแผนอนาคต 
 7. การเป็นพลเมืองท่ีดี การมีส่วนร่วมทางสังคมและมีส่วนร่วมในโลกใบนี้
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 4.5 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 1) ความหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  Kenya Institute of Curriculum development – 4ICD (2017) นิยามไว้ว่า  
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Competence) เป็นหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นในส่ิงทีผู้่เรียน
ได้รับการคาดหวังให้กระทำา มากกว่ารวมความสนใจส่วนใหญ่ในส่ิงท่ีพวกเขาได้รับการคาดหวังให้รู้
ในหลักการ หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้เรียน ครู และสังคม อันบอกเป็นนัยว่าผู้เรียนท้ังได้รับและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ค่านิยม และ 
เจตคติในการแก้ไขสถานการณ์ท่ีพวกเขาเผชิญในชีวิตประจำาวัน ตามแนวโน้มกระแสโลกท่ีเน้นเรื่อง
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
  สมรรถนะแกนหลักของ 4IDC มีดังนี้คือ

- การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
- ความเป็นพลเมือง
- สมรรถนะในตนเอง
- ความรู้พื้นฐานทางดิจิทัล
- การเรียนรู้วิธีการเรียน

  Roumen Nikolov, Elena Shoikova, และ Eugenia Kovatcheva ไดอ้ธิบายไว้ในเอกสาร  
Competence-Based Framework for Curriculum Development (2014) ว่ามโนทัศน์เรื่อง
สมรรถนะน้ีสามารถต่อเช่ือมโลกของการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ 
ที่ไม่เป็นทางการ นักวิจัยทางด้านสมรรถนะหลายท่านได้ให้คำานิยามต่าง ๆ  ว่า สมรรถนะคือ อุปนิสัย
และคุณลักษณะเด่นท่ีคงทนซึ่งเป็นตัวกำาหนดการกระทำา คุณลักษณะท่ีเด่นชัดซึ่งแยกแยะผู้กระทำา 
ทีส่ำาเรจ็ออกจากคนอ่ืน ความสามารถทีจ่ะบรรลถึุงเป้าหมาย แนวโน้มลกัษณะนิสยัภายในทีใ่หบุ้คคล
รับมือได้ดีกับบทบาทหรือสถานการณ์ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีแสดงออกในงาน 
  ในบรบิทของกรอบคณุสมบตัขิองสหภาพยุโรป (The European Qualification Framework) 
“สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ีผ่านการพิสูจน์ได้ในการใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ทางสังคมและ/หรือทางมรรควิธี ในสถานการณ์การทำางานหรือการศึกษา และในการพัฒนา 
ด้านอาชีพและบุคคล” 
  แนวคดิเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach) “สมรรถนะ” 
แปลมาจากคำาว่า Competence หรือ Competency ซ่ึงหมายถึง ความสามารถ ในการทำา 
บางสิ่งได้เป็นอย่างดี (the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) ในท่ีนี้ 
จะกล่าวถึงความสามารถในการทำางานหรือการประกอบอาชีพเป็นสำาคัญ ซ่ึงในการทำางานหรือ 
การประกอบอาชีพนัน้ตอ้งใช้ความสามารถทีม่อียู่ในตวับคุคล เพือ่จะทำาภารกิจของงานนัน้ ถ้าบุคคลใด 
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มีความสามารถในการทำางานได้ เรียกว่า เป็นคนท่ีมีสมรรถนะในการทำางาน และในทางตรงข้าม 
ถ้าบุคคลใดไม่สามารถทำางานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถ
ในการทำางานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึง 
การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะสำาหรับการทำางานจึงเป็นสาระสำาคัญของการจัดการเรียนการสอน 
ทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET)

 2) ความเป็นมาของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ระบบฐานสมรรถนะมี 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร  
และระบบของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละระบบมีฐานแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง  
ซึง่ท้ัง 2 ระบบ ไมไ่ด้มคีวามแตกต่างกันอยา่งสิน้เชิง และเม่ือไดท้ำาความเขา้ใจทัง้สองระบบก็จะสามารถ
นำาส่วนท่ีดีท่ีสุดมาประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทท่ีต้องการได้ในท่ีสุด
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ในการ 
จัดหลักสูตรการฝึกอบรม (Competency-Based Training) เช่น สหรฐัอเมรกิา คานาดา องักฤษ เกาหลี 
ออสเตรเลีย เพื่อควบคุมคุณภาพของบุคลากรในอาชีพต่าง  ๆ  เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับนานาชาติ เช่น 
ประเทศออสเตรเลียมี The National Training Board เป็นผู้กำาหนดมาตรฐานสมรรถนะระดับชาติ  
(National Competency Standards) ให้นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานฝึกอบรม  
โดยคาดหวงัสิง่ทีผู่เ้ข้าอบรมจะสามารถปฏบัิติได้ (Performance) เม่ือจบหลกัสตูร เชน่ การฝกึอบรม 
ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร การโรงแรม ท่องเท่ียว 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” ประกอบไปด้วยคนท่ีมีความสามารถในการทำางานได้อย่างคงเส้นคงวา (Consistently) 
ตามมาตรฐานของข้อกำาหนดในการทำางานภายใต้ขอบเขตของบริบทหรือเงื่อนไขของงานนั้น แต่ใน
สหรัฐอเมริกาคำาว่า “สมรรถนะ” ไม่ได้หมายถึงภาระงานในการทำาชิ้นงานนั้น แต่หมายถึงสิ่งท่ีทำาให้
บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้ด้วย ดังนั้น Competence-Based Training 
หรือ Competency-Based Training หรือการฝึกอบรมบนฐานความสามารถ หมายถึง การใช้ความ
สามารถที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานมาใช้เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือนำามาใช้เป็นเน้ือหาของ 
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การฝึกอบรม ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น เรียกให้กระชับสั้น ๆ ว่า  
“การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ” นอกจากนียั้งมีการนำาแนวคดิไปใช้สำาหรบัการพัฒนาหลักสูตรอกีด้วย 
เพราะหลกัสตูรและการสอนรวมทัง้การฝกึอบรมเป็นเร่ืองทีม่คีวามเก่ียวขอ้งกันเสมอ เมือ่ใดมกีารสอน 
หรือการฝึกอบรมก็มักต้องมีหลักสูตรอยู่ด้วย
  4) ลักษณะสำาคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  1) กำาหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนสามารถทำาอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course 
Outcomes / Performance Outcomes) 
  2) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำาหนดเนื้อหา วางแผน 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทำาให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล 
และการรับรองคุณวุฒิ 
  3) มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) เพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียนท่ีแน่นอน
มาตรฐานสมรรถนะ เป็นข้อกำาหนดความรู้ และทักษะ และนำาความรู้และทักษะนั้น ๆ  
ไปประยุกตใ์ช้ในการทำางาน โดยปฏบัิตงิานให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ำาหนด (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 เป็นตวักำาหนดความรู ้และทกัษะทีค่าดหวงัวา่ผูเ้รยีนจะสามารถปฏิบัติภาระงาน / กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่กำาหนด
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) คือผลการเรียนรู้ ซ่ึงคาดหวังให้ผู้รับการอบรม หรือ  
ผู้เรียนสามารถทำาได้เม่ือเรียนจบหน่วยน้ี ดังน้ัน การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในหนว่ยสมรรถนะนี ้ต้องกำาหนดจดุประสงคก์ารปฏิบติั (Performance Objective) หรือจดุประสงค์
การเรียนรู้ โดยให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์
ท่ีกำาหนด และการประเมินผลต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติ จึงจะเกิดการเรียนการสอนและ 
การประเมนิผลแบบฐานสมรรถนะ เพราะใชส้มรรถนะเปน็ตัวกำาหนด  ต้ังแต่การจัดการเรยีนการสอน 
จนถึงการประเมินผล ซึ่งการประเมินผล สามารถใช้รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต  
(Observation) การสาธิตและต้ังคำาถาม (Demonstration and Questioning) แบบทดสอบและ
ข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซ่ึงใช้ประเมินด้านความรู้ การสอบปากเปล่า 
(Oral Test) การทำาโครงงาน (Projects) สถานการณ์จำาลอง (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 หรือระดับชั้นท่ีจัดให้ (แม้ว่า 
ชุดมาตรฐานอ่ืนอาจจะถูกใช้ด้วย รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
หรอืโดยองค์กรตามสาระวิชา) เป้าหมายท่ัวไปของการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะคือเพือ่ทำาให้มัน่ใจว่าผู้เรยีน
จะได้รับความรู้และทักษะที่ถือว่าสำาคัญต่อความสำาเร็จในโรงเรียน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
การประกอบอาชีพ และการดำาเนินชีวิตเม่ือเติบใหญ่ หากผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  
พวกเขาก็จะต้องเรียน ฝึกปฏิบัติ และความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุ
สมรรถนะหรือพัฒนาถึงมาตรฐานท่ีคาดหวัง
   การนิยามการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนั้นซับซ้อนเพราะนักการศึกษาไม่เพียงแต่ใช้คำา 
ท่ีหลากหลายในแนวปฏิบัติ บางคำาอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกใช้แบบพ้องความหมายในแต่ละแห่ง 
ได้แก่ คำาว่าการศึกษา การสอน หรือการเรียนรู้บนฐานความชำานาญ ความเช่ียวชาญ ผลสัมฤทธ์ิ  
การกระทำา และมาตรฐานสมรรถนะ คือการแสดงออกของคุณลักษณะท่ีผู้สำาเร็จการเรียน 
ได้แสดงออกมาทีบ่่งชีว่้าพวกเขาไดถู้กเตรยีมเพ่ือทีจ่ะแสดงออกและปฏิบัติได้โดยอสิระในการทำางาน 
ตามวิชาชีพ สมรรถนะครอบคลุมมากกว่าเนื้อหาความจริง เป็นการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ 
เนื้อหาความจริง ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้เรียนมาเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อการบริการผู้ป่วย ชุมชน 
และวิชาชีพ (กรณีของ Health Service Center, West Virginia University) สมรรถนะท่ีถูก 
พัฒนาขึน้ไมไ่ดถ้กูสอนท้ังหมดในคอร์สเดยีว แต่ท้ังหมดถูกนำาเสนอตลอดท้ังหลักสูตร ตามปกตคิอร์ส
วิชาทั้งหลายช่วยสนับสนุนการบรรลุแต่ละสมรรถนะ โดยช่วงต้นของหลักสูตรมีส่วนประกอบหลัก ๆ  
คอืการสร้างความแตกฉานในความรู้จริงและทักษะพืน้ฐาน และด้วยการเติมเต็มแผนการเรียน ทุก ๆ  
ส่วนจะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับการประยุกต์ข้ันสูงใช้แนวคิดเหล่านี้ในสถานการณ์การปฏิบัติจริง
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 ก�รจัดก�รศึกษ�เชิงสมรรถนะ (Competency Education)
 เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 International Association for K-12 Online Learning  
(iNACOL) และ Council of Chief of State School Officers ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้นำาผู้บริหารการศึกษาและผู้กำาหนดนโยบายทางการศึกษามาประชุมร่วมกันเพื่อกำาหนดนิยาม 
ของการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและสรุปออกมาเป็นแก่นของ 
การจัดการศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะได้ดังนี้
 1. ผู้เรียนก้าวหน้าในระดับท่ีสามารถแสดงความเชี่ยวชาญออกมาได้
 2. สมรรถนะที่แสดงออกมีความชัดเจน วัดได้ และสะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีต้องการสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถท่ีเข้มแข็ง
 3. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในเชิงบวก และมีความหมายต่อผู้เรียน
 4. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ รวมท้ังการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม บนพื้นฐานของ 
ความแตกต่างในความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
 5. ผลการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะ รวมถึงการนำาไปใช้และสร้างองค์ความรู้ได้ พร้อมกับ 
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะท่ีสำาคัญ
 การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Approach) คือ มองเด็ก 
ทุกด้าน “Whole Child” มุ่งพาผู้เรียนให้ไปถึงมาตรฐานท่ีแท้จริงมากกว่าการบันทึกผลการเรียนรู้ 
กับแนวคิดสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มากขึ้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถภาพ (Proficiency-Based System) ซึ่งจากการศึกษาสำารวจก็ได้
พบลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันในสหรัฐอเมริกาและท่ีอื่น ๆ

 6) แนวคิดสำาคัญที่บ่งบอกถึงการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
  ประเทศในสหภาพยุโรป ไม่ค่อยใช้คำาว่า Competency Mastery และ Proficiency  
ในการกล่าวอ้างถึงการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ แต่มักใช้คำาว่า ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) เป็นแนวคิดท่ีสำาคัญจากการศึกษา มีคำาสำาคัญท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ ดังนี้
  Learner-Centered และ Student-Centered
  สองคำานี้เป็นท่ีเข้าใจแพร่หลายเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะ 
นักการศึกษาได้มีคำากล่าวที่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงถึงระดับพื้นฐาน เป็นการปฏิวัติทาง 
การศึกษาเลยทีเดียว ดังนี้
  “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลกฉันใด เด็ก ๆ ก็เป็นศูนย์กลางของ 
การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งฉันน้ัน เม่ือใดก็ตามที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผูเ้รยีนท่ีแตกต่างกนั เมือ่นัน้ผลกระทบท่ีเราต้องคำานงึถงึกค็อื บทบาทของคร ูหลกัสตูร จะเป็นอย่างไร 
โครงสร้างเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการศึกษา และสถานทีใ่นการจดัการศึกษา จะมกีารออกแบบใหส้อดคล้อง
กันอย่างไร มันคือการปฏิวัติ”
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 Formative Assessment ต่างจาก Summative Assessment ในการจัดการศึกษา 
เชิงสมรรถนะ ครตูอ้งการขอ้มลูผลการเรยีนเพือ่นำามาปรบัปรงุการสอนของตน และเพือ่สะทอ้นกลบัให้
เดก็ไดรู้้ว่าเขาควรปรับปรุงการเรยีนรู้ของเขาตรงไหนอย่างไร จึงตอ้งใช้การประเมินแบบ Formative 
Assessment การประเมินแบบ Summative Assessment โดยการสอบ (Examination) ใช้เพื่อ
การตัดสินผลการจบการศึกษา และการศึกษาต่อ
 Personalization เป็นแนวคิดที่นักการศึกษาใช้เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสู่การศึกษา 
เชิงสมรรถนะ เพราะหลักอันเป็นที่เข้าใจกันก็คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละคน

 7) แนวคิดการจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
  การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ หมายถึง การวางแผนการสอนของ
หลักสูตรรายวิชา ท่ีเกิดจากการศึกษาและกำาหนดแนวทาง และวิธีการต้ังแต่ก่อนการสอน ขณะ
ดำาเนินการสอน และหลังการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีได้ผ่านการเรียนจบหลักสูตร
รายวิชานั้นแล้วสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา
องค์ประกอบของการจัดทำาแผนการสอนฐานสมรรถนะ แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ ซ่ึงจัดเป็นลำาดับ
ข้ัน ดังนี้ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
  1) ข้ันศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน การวางแผนด้วยการเริ่มต้นจากการศึกษา
วิเคราะห์ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากร นับเป็นองค์ประกอบที่เป็นข้ันตอนแรกที่มีความสำาคัญมาก 
ภารกิจท่ีจะต้องทำาในข้ันตอนนี้มีดังนี้
     1.1) ศึกษาหลักสูตร วตัถปุระสงค์ของหลักสูตร หัวเร่ือง ตลอดจนขอบเขตของเน้ือหา
ท่ีกำาหนดอย่างคร่าว ๆ ในหลักสูตร
     1.2) สำารวจและวินิจฉัยผู้เรียน
     1.3) สำารวจทรพัยากรอืน่ ๆ  เช่น งบประมาณสนบัสนนุ สิง่อำานวยความสะดวกต่อการเรยีน 
การสอน เช่น อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ช่วยสอน เป็นต้น
     1.4) สำารวจสภาวะแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความสามารถของผู้สอนท่ีจะต้องนำา
มาใช้ในการพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อไป
  2) ข้ันกำาหนดแนวทางและวิธีการ ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แล้ว  
ก็จะนำาขอ้มูลดังกล่าวมากำาหนดวธิกีารสอนและส่ือการเรยีนการสอน ภารกิจทีจ่ะต้องกระทำาในขัน้น้ี  
มีดังนี้
     2.1) กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
     2.2) กำาหนดวิธีนำาเข้าสู่บทเรียนและการสร้างแรงจูงใจ
     2.3) กำาหนดวิธีสอนในแต่ละขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์
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     2.4) กำาหนดสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับการจัดเตรียมสื่อท่ีจำาเป็นไว้ให้พร้อม
    2.5) กำาหนดเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอน
    กำาหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนเลือกและสร้างเครื่องมือต่าง ๆ  ที่เหมาะสม 
เช่น ใบงาน แบบทดสอบ เป็นต้น
   3) ข้ันดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการนำาสิ่งท่ีได้ศึกษาจัดเตรียมไว้มาใช ้
ในข้ันตอนนีจ้ะต้องพยายามใช้วิธีการทีจั่ดเตรียมไว้ ผูส้อนจะต้องใช้ความรู้และทักษะในการนำาการเรียน  
ให้สำาเร็จผลตามเป้าหมายและวิธีการ
   4) ข้ันการประเมินผล เป็นข้ันของการตรวจสอบผลว่า ปฏิบัติการท่ีผ่านมาเป็นเช่นไร  
ผู้เรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด การเตรียมการในขั้นน้ีจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงขั้นตอนน้ี 
ก็จะเป็นข้ันของการนำาสิ่งท่ีเตรียมมาใช้ แล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในทันที  
ซ่ึงกจ็ะปอ้นข้อมลูกลับไปยงัผู้เรยีนเพือ่ปรบัความรูค้วามเข้าใจใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายจากองค์ประกอบ 
ของการจัดระบบในการวางแผนการสอนดังกล่าว จะเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อกำาหนดข้ันตอนการจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้เป็นระบบโดยดำาเนินการตามข้ันตอนดังนี้
     4.1) ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ท่ัวไป ตลอดจนขอบเขตเนื้อหา
     4.2) ศึกษาวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
     4.3) กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
    4.4) เลือกวิธีการสอนตลอดจนสื่อการเรียนการสอน
     4.5) ดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
     4.6) ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
     4.7) ศึกษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำามาปรับปรุงวิธีสอนในคร้ังต่อไปผู้สอนจะต้องมี  
การวางแผนไวใ้นทุกขั้นตอนอย่างละเอยีดล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนมีความเขา้ใจในบทเรียนได้มาก
ที่สุด และในการดำาเนินการจัดการเรียนการสอนจะสามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยผู้สอนจำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการอย่าง 
ตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ริม่ตน้ก่อนการสอน ขณะดำาเนินการสอน และประเมินผลความก้าวหน้าเป็นลำาดบัสุดท้าย

  8) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
   1) กำาหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes/Course Outcomes) หรือเรียกว่า 
สมรรถนะ หรือภาระงาน (Competencies or Tasks) อย่างชัดเจน ซ่ึงสมรรถนะท่ีกำาหนดข้ึนเป็น
สิ่งจำาเป็นกับการศึกษาและการปฏิบัติงานในอาชีพต่าง  ๆ ท่ีคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติได้
เมื่อจบหลักสูตร ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสมรรถนะท่ีกำาหนด 
   2) จัดกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เลือกใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และอุปกรณ์ 
ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน (Task - Oriented Activities) ได้ สำาเร็จตามสมรรถนะท่ีกำาหนด 
เนน้กระบวนการเรียนรู้ ใหข้้อมลูย้อนกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนเปน็ระยะ เพือ่ใหผู้เ้รียนไดป้รับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ 
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   3) ให้เวลาผู้เรียนแต่ละคนเพียงพอที่จะปฏิบัติภาระงานหนึ่ง ๆ ให้สำาเร็จก่อนที่จะไปสู่ 
ภาระงานต่อไป ให้ผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติภาระงานให้สำาเร็จตามเกณฑ์การปฏิบัติงานท่ีกำาหนด  
ใชก้ารวัดผลแบบอิงเกณฑ ์(Criterion Referenced) ในการประเมนิผลความสำาเรจ็ของผู้เรยีนแตล่ะคน 

  9) กลวิธีการจัดเรียนการสอน (Delivery Strategies) 
  • ใช้สื่อประเภท Audio-Visual Materials
  • การระดมสมอง (Brainstorming) 
  • กรณีศึกษา (Case Study) 
  • ประสบการณ์ทำางานร่วมกัน (Cooperative work Experience) 
  • การสาธิต (Demonstration) 
  • การอภิปราย (Discussion) 
  • การฝึกซำ้า ๆ (Drill) 
  • ศึกษานอกสถานท่ี (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 มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถท่ีเชี่ยวชาญ (ชำานาญ) ซ่ึงต้องใช้เวลาในการ 
เรียนรู้ยาวนาน แนวทาง CBE จะกำาหนดความคาดหวังต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้สูง และคาดหวัง 
กับผูเ้รยีนทุกคน ผูเ้รยีนแต่ละคนควรรบัผดิชอบต่อตัวเองให้ถงึเปา้หมายการเรยีนท่ีมุ่งพฒันาสมรรถนะ
น้ัน ๆ นักการศึกษาต้องช่วยเอื้ออำานวยสนับสนุนผู้เรียนตามลักษณะของแต่ละบุคคลด้วย ผู้เรียน 
ควรสามารถเรียนในสถานทีแ่ละเวลาทีแ่ตกตา่งกัน จะไดรั้บการประเมนิตอ่เมือ่ผู้เรียนพร้อม ประเมนิ
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ความก้าวหน้าตามอัตราความก้าวหน้าของแต่ละคน ผู้เรียนต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน 
อยา่งยดืหยุ่น ผูเ้รยีนในแนว CBE จะได้รบัการประเมินผา่นได้รบัหน่วย (กิต) การเรยีนเม่ือเขาสามารถ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกำาหนดไว้
  ปัจจุบันมีความสนใจต่อ CBE เพิ่มข้ึนมาก แนวทาง CBE สามารถช่วยผู้เรียนมั่นใจว่าจะ
สำาเร็จถึงเป้าหมายในการศึกษาเพื่อท่ีจะไปสู่เป้าหมายด้านอาชีพ ในปี 2015 มีรายงานว่า 42 รัฐ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ CBE โดยมีข้ันตอนคือ การวางแผน การทดลองนำาร่อง (Piloting) 
และการใช้ (Implementing) U.S. Department of Ed. ได้ดำาเนินโครงการมีงบประมาณเพ่ือ  
“ยกระดับ CBE” แม้จะยังไม่มีองค์ความรู้เชิงวิชาการท่ีเกิดจากโครงการนี้ แต่มีการนำาเสนอใน  
Webpage ท่ีเสนอว่า CBE ทำาให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
   Every Student Succeeds Act (ESSA) กำาหนดให้การประเมินผู้เรียนมีความยืดหยุ่น  
รัฐใดสามารถทำา (การประเมิน) เองได้ให้ใช้แนวทาง CBE ในการจัดการศึกษา การทดสอบให้อยู่ 
ในระดับพื้นที่เท่าน้ัน (Local Testing) นอกจากน้ี CBE ยังมีแนวทางการประเมินใหม่ ๆ (more  
innovative assessment approaches) เช่น การประเมนิการปฏิบัติ (performance assessment)  
การใช้พอร์ทโฟลิโอ ซ่ึงเป็นแนวทางการประเมินที่เข้าถึง (capture) ความเชี่ยวชาญของผู้เรียน  
ซ่ึงเปน็ความเช่ียวชาญท่ีเปน็ผลรวมของเปา้หมายการเรียนรู้ รายงานของ Innovation Lab Network 
College และ Career Read Task Force มีบทสรุปวา่ ในการสนบัสนนุของมหาวทิยาลยัและหน่วยงาน  
ทำาให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียน (Redesign) ของตัวเองใหม่ได้ สำาหรับระบบการประเมิน
เน้นความท้าทาย ความเป็นบุคคลเฉพาะตัวและใช้ฐานสมรรถนะ แม้ว่า CBE จะไม่ธรรมดาไม่ใช่ 
การจัดการศึกษาแบบเดมิ ๆ  แตก่มี็คำานิยามทีต่กลงกัน (โดย INACOL, CESSO) คำานิยามประกอบดว้ย 
ลักษณะสำาคัญต่อไปนี้
  • ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญอย่างก้าวหน้า
  • สมรรถนะ เป็นความสามารถท่ีแสดงเป็นองค์ความรู้ท่ีชัดเจนได้ (Explicit) สามารถวัด
ได้ สามารถปรบัเปลีย่น (Transferable) วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ปเปน็พลังความรูค้วามสามารถของ 
ผู้เรียนได้
  • การประเมนิเปน็ส่ิงท่ีมคีวามหมายมาก (Meaningful) และเปน็การประเมนิประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงบวกของผู้เรียน
  • นักเรียนได้เวลาในการเรียน การสนับสนุน ตามความจำาเป็นแต่ละบุคคล
  • ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) เนน้สมรรถนะท่ีประยกุต์ใช้ได้ เปน็การสร้างสรรค์
ความรู้ ซ่ึงผลการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะสำาคัญของผู้เรียน
  มีงานวิจัยที่ศึกษาจากครูและนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนแนว CBE บางเร่ือง
สำารวจสมรรถนะของผู้เรียน เช่น การมีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) วินัยในตนเอง  
(Self - Regulated) พฤติกรรมทางวิชาการ (Academic Behaviors) ของนักเรียนเกรด 9 สมรรถนะ 
เป็นชุดของความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับความสำาเร็จทางวิชาการ
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  มีงานวิจัยท่ีรายงานท้ังข้อดีและข้อจำากัดของแนวโน้ม CBE ข้อดีคือ พบว่ามีความ
เชื่อมโยงทางบวก ระหว่างประสบการณ์สำาคัญของผู้เรียนกับความสามารถในการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนท่ีเปล่ียนแปลงเชิงบวก เปล่ียนแปลงท้ังทักษะและพฤติกรรม เช่น การมีแรงจูงใจภายใน  
การจัดการตนเอง (Self - Efficacy) การควบคุมความคิด ในรายงานการวิจัยรายงานว่า จัดการแบบ 
ยืดหยุ่นเพือ่ให้เกิดความก้าวหนา้ เชน่ ให้เวลาเพิม่เตมิกับผู้เรียน สนับสนุนเชงิบวกกับผูเ้รียนเปน็พเิศษ
เพื่อให้เขามีแรงจูงใจภายใน และรู้ตัวว่าตนเองมีความสามารถท่ีเพียงพอด้านคณิตศาสตร์
  การวิจัยเกี่ยวกับ CBE มีตัวแปรท่ีกว้างมาก ในการทดลองใช้ CEB และการช่วยโรงเรียน 
ในการจัดการศึกษาแนว CBE มีหลายโรงเรียนท่ีใช้แนว CBE แล้วนักเรียนก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาการถึงระดับท่ีสามารถแสดงออกอย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้เรียนได้หน่วยกิตในการเรียนด้วย  
อย่างไรก็ตามมีบางโรงเรียนท่ีไม่ได้ทดลองใช้ CBE เต็มรูปแบบท้ังระดับนโยบายและระดับชั้นเรียน

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

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

• ระบบ CBE เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
หน่วยกิตการเรียนเม่ือเขาสามารถแสดงออก 
ความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจงในวิชานั้น ๆ

• เป้าหมายการเรียนรู้ คือ ชุดกลุ่มของมาตรฐาน 
(เป้าหมายจึงกว้างกว่า SBE ) แต่ละคนพัฒนา
ก้าวหน้าถึงระดับที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 
สิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้มาได้

• การบรรลุถึงสมรรถนะของผู้เรียนพิจารณาจาก
การทีผู้่เรยีนใชท้ัง้ความรูแ้ละทกัษะอยา่งเช่ียวชาญ
รวมถึงความคิด (Cognitive) ความเข้าใจผู้อื่น  
(Intrapersonal) ความเข้าใจตนเอง (Intra- 
personal) 

• SBE มีระบบของการสอน ระบบการประเมิน 
การให้เกรด ประเมนิจากความรู้ความเข้าใจ
และทักษะของผู้เรียน

• เป้าหมายการเรียนรู ้(แนว SBE) คอืความรู้
และทักษะท่ีผูเ้รียนแต่ละคนพัฒนาก้าวหนา้
ไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำาหนดไว้

  จุดเน้นที่เหมือนกันของ CBE กับ SBE คือ เป้าหมายการเรียนรู้เป็นเป้าหมายที่มี 
ความเหมาะสม เป็นท้ังความรู้ ทักษะ และความคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถแสดงออกในการ 
ประยุกต์ใช้สิ่งท่ีเรียนรู้
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  มีรายงานว่า บางโรงเรียนพึงพอใจ “สมรรถนะ” มากกว่าแนวทาง SBE ในมหาวิทยาลัย 
ท่ีใช ้CBE ผู้เรียนสามารถประยกุตใ์ชช้ดุของทักษะท่ีซบัซอ้น (Complex Sets of Skills) ในชวีติจรงิได ้ 
ซ่ึงต้องมีสติปัญญาด้านเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจตนเองด้วย

 11) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
   การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจำาเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพ 
การเรยีนรูต้ามจดุประสงคส์มรรถนะทีต้ั่งไว้มากน้อยเพยีงใด ซ่ึงมรีปูแบบและวัตถปุระสงคแ์ตกต่างกันไป  
โดยการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นกลวิธีในการวัดผล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
และมคีวามมัน่ใจในการประเมนิตนเองและผูเ้รียนอ่ืน (Self-Assessment และ Peer-Assessment) 
เพ่ือความเข้าใจในสมรรถนะของตนได้ลุ่มลึกยิ่งข้ึน อีกทั้งสามารถกำาหนดแนวในการพัฒนาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงแต่การให้คุณค่าของผลสัมฤทธ์ิเท่าน้ัน  
แต่เป็นขั้นตอนแรกในการนำาไปสู่การเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งตามโมเดลการเรียนรู้ 
ส่วนบุคคล (Jones, 2005) 
  สุวมิล วอ่งวาณิช (2546) ไดก้ล่าวถงึแนวโนม้ของการประเมินผลการเรียนรูจ้ะอยูบ่นพืน้ฐาน 
ของวิธีการต่อไปนี้
  1. รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห ์ควรใช้การประเมินที่ใช้ผลการปฏบิัติงานเป็นฐาน 
(Performance - Based Assessment) โดยเน้นการให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะและบูรณาการ
เข้ากับการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนในสภาพท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
  2. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานท่ีใช้มีความหลากหลายและสิ่งท่ีถูก
ประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จิตสำานึกต่อสังคม
  3. การประเมินต้องอิงกับบริบทของท้องถ่ิน
  4.  การประเมนิต้องวัดผ่านพฤติกรรม ผลงานท่ีเกดิข้ึนจากการเรียนวิชาตา่ง ๆ  ในชีวิตประจำาวัน  
ดังน้ัน การประเมินจึงต้องยึดหลัก การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา มุ่งเน้น 
การประเมนิเชิงคุณภาพทีเ่ก่ียวขอ้ง กับสภาพความเป็นจรงิทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ อีกท้ังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ 
  ขจรศกัดิ ์ศิริมยั (2554) กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมนิ Competency แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ   
3 กลุ่ม คือ
  1. Tests of Performance เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้รับการทดสอบทำางานบางอย่าง เช่น 
การเขียนอธิบายคำาตอบ การเลือกตอบข้อท่ีถูกท่ีสุด หรือการคิดว่าถ้ารูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงบน 
จอหมุนไปแล้วจะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพ่ือวัดความสามารถของบุคคล  
(Can Do) ภายใต้เง่ือนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบประเภทน้ีได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถทางสมองโดยท่ัวไป (General Mental Ability) แบบทดสอบท่ีวัดความสามารถเฉพาะ 
เช่น Spatial Ability หรือความเข้าใจด้านเครื่องยนต์กลไก และแบบทดสอบท่ีวัดทักษะหรือความ
สามารถทางด้านร่างกาย
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  2. Behavior Observations เป็นแบบทดสอบที่เก่ียวข้องกับการสังเกตพฤติกรรม 
ของผู้รับการทดสอบในบางสถานการณ์ แบบทดสอบประเภทน้ีต่างจากประเภทแรกตรงที่ผู้เข้ารับ 
การทดสอบไม่ต้องพยายามทำางานอะไรบางอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่จะวัดจาก 
การสังเกต และประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าสังคม  
พฤติกรรมการทำางาน การสัมภาษณ์ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
  3. Self Reports เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบรายงานเก่ียวกับตนเอง เช่น ความรู้สึก 
ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสำารวจความคดิเหน็ต่าง ๆ   
การตอบคำาถามประเภทน้ีอาจไม่ได้เก่ียวข้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบก็ได้ การทดสอบ 
บางอย่าง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกันระหว่าง Behavior Observations และ Self  
Reports เพราะการถามคำาถามในการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด และทัศนคติ 
ของผู้ถูกสัมภาษณ์และในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
  เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดังนั้น การวัดหรือประเมินท่ีสอดคล้อง
ท่ีสุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการ ท่ีจะทำาให้การ
สังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อง กล่าวคือ (1) ผู้ท่ีสังเกตและประเมินต้องทำาด้วยความตรงไปตรงมา 
(2) ผู้ทีสั่งเกตและประเมินตอ้งใกล้ชิดเพียงพอทีจ่ะสังเกตพฤตกิรรมของผูท้ีถ่กูประเมนิได้ตามรูปแบบ
ท่ีกำาหนดไว้น้ันผูบั้งคับบัญชาจะเป็นผูป้ระเมนิสมรรถนะของขา้ราชการ โดยผู้บังคับบัญชาจะทำาความ
เข้าใจกับความหมายและระดับของสมรรถนะที่จะประเมิน และประเมินว่าพฤติกรรมการทำางาน 
โดยรวม ๆ ของข้าราชการผู้น้ันสอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่ระดับใด โดยผู้บังคับบัญชาจะต้อง
หมั่นสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทำางานของผู้ท่ีถูกประเมินไว้เป็นระยะ  ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐาน 
ยืนยันในกรณีท่ีผู้ถูกประเมินไม่เห็นด้วยกับระดับสมรรถนะท่ีได้รับการประเมิน 
  การวัดสมรรถนะทำาได้ค่อนข้างลำาบาก จึงอาศัยวิธีการหรือใช้เคร่ืองมือบางชนิดเพ่ือวัด 
สมรรถนะของบุคคล ดังนี้ 
  1. ประวัติการทำางานของบุคคล ว่าทำาอะไรบ้าง มีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร  
เคยมีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการทำางานทำาให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซ่ึงจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ 2.1) ผลการปฏิบัติที่เป็นเนื้องาน (Task Performance)  
เป็นการทำางานท่ีได้เนื้องานแท้ ๆ  2.2) ผลงานการปฏิบัติท่ีไม่ใช่เนื้องาน แต่เป็นบริบทของเนื้องาน 
(Contextual Performance) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช่น การมีนำ้าใจเสียสละ
ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น
  3. ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็น  
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ กำาหนดคำาสัมภาษณ์ไว้แล้ว สัมภาษณ์ตามท่ีกำาหนดประเด็นไว้  
กบัการสมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสร้าง คอื สอบถามตามสถานการณ์ คลา้ยกบัเปน็การพูดคยุกันธรรมดา ๆ   
แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมคำาถามไว้ในใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ  
ให้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 
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  4. ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) เป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลาย ๆ  
อย่างเข้าด้วยกัน รวมท้ังการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ในศูนย์นี้ 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) หมายถึง  
การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และลูกค้า เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
  โดยการตรวจสอบสมรรถนะจะตรวจสอบว่าพฤตกิรรมทีเ่กิดข้ึนน้ันเป็นสมรรถนะทีต่อ้งการ
หรือไม่ และมีข้อสังเกตดังนี้ 
    1) เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ อธิบายได้ 
    2) สามารถลอกเลียนแบบได้ 
    3) มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร
    4) เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถนำาไปใช้ได้หลายสถานการณ์ 
    5) เป็นพฤติกรรมท่ีต้องเกิดข้ึนบ่อย ๆ 
   ทางเลือกของการประเมินสมรรถนะหากไม่ประเมิน สมรรถนะ ดว้ยการสังเกต จะสามารถ 
ประเมินด้วยวิธีใดได้บ้าง ทางเลือกคือ การจำาแนกพฤติกรรมในแต่ละระดับสมรรถนะ ออกเป็นข้อ ๆ   
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาตอบว่า ข้าราชการท่ีถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นน้อย ปานกลาง หรือมาก 
ซึง่เปน็วิธีการท่ีทำาใหแ้บบประเมนิมคีวามยาวมากข้ึน นอกจากน้ันอาจมคีวามยุง่ยากในการวิเคราะห์
คะแนน และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพิ่มข้ึน ท่ีสำาคัญไม่ว่าจะประเมินแบบใด ถ้าผู้ประเมิน 
ไม่ได้ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ผลการประเมินก็จะไม่เท่ียงตรงอยู่ดี 
  สำานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2556) กล่าวว่าการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ 
ไมไ่ด้ดีไปกว่าหรือแตกต่างไปจากวิธีการประเมนิแบบเดิม (Traditional Assessment) หรอืแบบอืน่ ๆ   
เพียงแต่การเมินแบบฐานสมรรถนะให้ความสำาคัญกับสมรรถนะท่ีกำาหนด 
  ในการฝกึอบรมหรือศกึษาทางวชิาชีพ การประเมินผลทีเ่นน้การปฏิบตั ิ(Performance - Based  
Assessment) เน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ ซ่ึงมักจะประเมินทักษะ 4 ด้าน คือ 
   1. ทักษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแต่ละชิ้น 
   2. ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกับ 
ภาระงานและกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติภายใต้งานนั้น  ๆ 
   3. ทักษะในคาดการณ์อุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (Contingency Skills) การประเมิน
ทักษะใช้ได้ดีโดยกำาหนดสถานการณ์จำาลอง 
   4. ทักษะตามบทบาทและงานท่ีรบัผิดชอบและสภาพแวดล้อม (Job / Role Environment)  
รวมถึงการทำางานร่วมกับผู้อื่น
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 วิธีก�รประเมินผลแบบฐ�นสมรรถนะ 
 1. เน้นกระบวนก�รเรียนรู้ (Learning Process) และมีการประเมินให้ความสำาคัญกับ 
การประเมินแบบย่อย (Formative Assessment) อย่าต่อเน่ือง เพื่อติดตามดูความก้าวหน้า วินิจฉัย
จดุเด่น จดุด้อย ของผูเ้รียน ให้ข้อมูลย้อนกลบั และเปน็การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู้สอนไปด้วย ในขณะเดียวกนัต้องมีการสอบสรปุ (Summative Assessment) เพือ่วัดและตัดสิน
กระบวนการเรียนรู้ (The End of Learning Process) ตอนเรียนจบรายวิชา 
 2. ใช้ก�รอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) วัดความสำาเร็จในการปฏิบัติของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ใช้ศักยภาพตามความสามารถโดยไม่ต้องเปรียบเทียบ
กับผู้อื่นและตัดสินแบบอิงกลุ่ม 
 3. ประเมินสมรรถนะท่ีสำ�คัญก่อน (Crucial Outcomes) เพราะผลการเรียนรู้/ 
การปฏบิติัของทุกสมรรถนะ มีความสำาคญัไม่เท่ากนั บางสมรรถนะอาจมีความสำาคญักวา่อีกสมรรถนะ
หนึ่งท่ีครูผู้สอนจำาเป็นต้องกำาหนดขอบเขตในการเรียนรู้และการประเมินผล 
 4. บูรณ�ก�รสมรรถนะต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้�ด้วยกัน ไม่ประเมินแยกตามหน่วยสมรรถนะ 
หรือ หน่วยสมรรถนะย่อยออกจากกัน แม้ว่ากรอบมาตรฐานสมรรถนะจะกำาหนดแยกเป็น 
หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้สอนจะต้องสอนหรือประเมินผล 
แยกแตล่ะสมรรถนะ เพราะในการจดัเน้ือหาการสอนแตล่ะหน่วยอาจตอ้งเก่ียวข้องกับสมรรถนะตา่ง ๆ   
ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน 
 ในการวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามสภาพจริงจำาเป็นจะต้องใช้เทคนิค/
วิธีการท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือสังเกตการกระทำา รวมถึงการแสดงออกหลาย ๆ 
ด้านของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ดังที่สำานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้
  1. การสังเกต เป็นวิธีท่ีดีมากวิธีหน่ึงในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด 
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถทำาได้ทุกเวลา  
ทุกสถานท่ี ท้ังในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน เครื่องมืออื่น ๆ  
ท่ีใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึก
ระเบียนสะสม เป็นต้น
  2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น  
ความคดิ (สติปญัญา) ความรูส้กึ กระบวนการขัน้ตอนในการทำางาน วธิแีกป้ญัหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบ 
การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมั่นใจมากยิ่งข้ึน
  3. การตรวจงานเป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนำาผลการประเมินไปใช้ทันที 
ใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมิน
ท่ีควรดำาเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่าง ๆ  
เป็นต้น งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น  
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แบบฝึกหดัทีเ่นน้การเขยีนตอบ เรยีบเรยีง สรา้งสรรค ์(ไม่ใช้แบบฝึกหดัทีเ่ลียนแบบขอ้สอบเลือกตอบ 
ซ่ึงมักประเมินได้เพียงความรู้ความจำา) งานโครงการ โครงงาน ท่ีเน้นความคิดข้ันสูงในการวางแผน 
จัดการดำาเนินการ และแก้ปัญหาสิ่งท่ีควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ท้ังงานเขียน
ตอบและปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะท่ีดีในการทำางาน
  4. การรายงานตนเอง เปน็วิธีการให้เขยีนบรรยายหรือตอบคำาถามส้ัน ๆ  หรือตอบแบบสอบถาม 
ทีค่รูสร้างขึน้ เพ่ือสะทอ้นถงึการเรียนรู้ของนักเรียนทัง้ความรู้ ความเขา้ใจ วธิคีดิ วธิทีำางาน ความพอใจ 
ในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน
  5. การใช้บันทึกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ตัวนักเรียน ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น 
จากเพ่ือนครูโดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเพ่ือนนักเรียนโดยจัดช่ัวโมงสนทนาวิพากษ์ผลงาน 
(นักเรียนต้องได้รับคำาแนะนำามาก่อนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) จากผู้ปกครอง
โดยจดหมาย/สารสัมพันธ์ท่ีครู หรือโรงเรียน กับผู้ปกครองมีถึงกันโดยตลอดเวลา
  6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีท่ีครูต้องการใช้แบบทดสอบควรใช ้
แบบทดสอบภาคปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
    6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความสำาคัญเพียงพอท่ีจะแสดงถึง 
ภูมิความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ
    6.2 เป็นปัญหาท่ีเลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน
    6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมท้ังความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
    6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้าน มาผสมผสานและ
แสดงวิธีคิดได้เป็นข้ันตอนท่ีชัดเจน
    6.5 ควรมีคำาตอบถูกได้หลายคำาตอบ และมีวิธีการหาคำาตอบได้หลายวิธี
    6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคำาตอบอย่างชัดเจน
  7. การประเมนิโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานหมายถงึ ส่ิงท่ีใช้สะสมงานของนักเรยีน
อย่างมีจุดประสงค์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ  หรือ
หลาย  ๆ  เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน 
ความสามารถ/คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง
 ก�รใช้ก�รประเมินผลเพ่ือก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน
 รูปแบบของการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียนสามารถทำาได้ในรูปแบบของ  
การทำากิจกรรมในลักษณะภาระงาน (Task) และการถามคำาถามผู้เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงไม่ใช่ 
การทดสอบ อาจจัดในรูปแบบการพูดคุยกับผู้เรียน หรือการตัดสินใจบางอย่างเพื่อสะท้อนข้อมูล 
เชิงคุณภาพเก่ียวกับสมรรถนะของผู้เรียนทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เมื่อส้ินสุดบทเรียนครูต้อง
ประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม โดยมีข้ันตอนดังนี้
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ภ�พที่ 4 รูปแบบของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน

อธิบ�ยวัตถุประสงค์ของก�รเรียนและประโยชน์ของก�รเรียน

ตรวจสอบคว�มเข้�ใจวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

อธิบ�ยส่ิงที่ผู้เรียนต้องทำ�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 
ระดบัท่ีกำาหนดในมาตรฐาน หรอืตามผลการเรยีนรูท่ี้กำาหนดในหน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตวัช้ีวัด  
เพื่อตัดสินว่า ผู้เรียนสำาเร็จตามสมรรถนะท่ีกำาหนดหรือไม่ การประเมินผลการจัดหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะควรทำาควบคู่กับการเรียนการสอน โดยวัดท้ังความรู้ทักษะ และการนำาไปประยุกต์ใช้
 ดังนั้นการวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปได้ 
ดังนี้
 ระดับช้ัน ป.1 – 2 ไม่ประเมินผลตามตัวช้ีวัด แต่เน้นการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment 
for Learning : AfL) ท่ีชว่ยวินจิฉยักระบวนการ วิธีการเรียนรู้ และให้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ 
และการทำางานของผู้เรียน โดยการประเมินจะให้ความสำาคัญกับการประเมินแบบย่อย (Formative 
Assessment) อย่างต่อเน่ือง เพือ่ติดตามดูความกา้วหน้า วินิจฉยัจุดเด่น จุดด้อย ของผูเ้รียน ใหข้อ้มูล 
ย้อนกลับ และเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไปด้วย
 ผู้เรียนเป็นผู้จัดทำาบันทึกการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนเป็นผู้จัดทำาสมุดรายงานผลการเรียนรู้ 
(สมุดพกเดิม) โดยจัดทำาเป็นรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ  
ผู้สอนทำาการวิเคราะห์และบันทึกร่องรอยของการแสดงให้เห็นถึงการใช้สมรรถนะของผู้เรียนใน
เหตุการณ์ท่ีถูกกำาหนดข้ึน หรือเป็นเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
 เมือ่จบชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 มกีารทดสอบระดบัชาต ิ(National Test) จดัสอบโดยสำานักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะทดสอบใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้  
Literacy 2) ด้านคำานวณ Numeracy และ 3) ด้านเหตุผล Reasoning รวมถึงมีการประเมิน 
สมรรถนะต่าง ๆ แบบสรุปรวม (Summative Assessment) เพื่อวัดและตัดสินกระบวนการเรียนรู้ 
โดยอาจใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ได้แก่ การสังเกต รายการประเมิน (Checklist) การสาธิต 
และต้ังคำาถาม แบบทดสอบและข้อสอบอัตนัย (Pen and Paper Test and Essays) ซ่ึงใช้ประเมิน
ดา้นความรู้ การสอบปากเปลา่ การทำาโครงงาน สถานการณ์จำาลอง แฟม้สะสมผลงาน การประเมินผล 
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบ
และบันทึกผลได้
 การประเมินสมรรถนะมีหลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของสมรรถนะท่ีจะประเมิน โดยวิธี
ประเมินจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีจะนำามาใช้ประเมิน 3 ด้าน คือ ความรู้ พฤติกรรม  
การทำางาน และทัศนคติ ทำาให้ผลของการประเมินสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับสมรรถนะ 
ของแต่ละบคุคลวา่มีสมรรถนะในการปฏิบติังานในระดับใด จะต้องผ่านการประเมนิด้วยวธิกีารต่าง  ๆ   
ดงัท่ี กติตพิงษ์ เลศิเลยีงชัย (2547) ไดก้ลา่วว่า การประเมินสมรรถนะมหีลายวิธีท่ีจะสามารถช้ีใหเ้หน็
ได้ว่า บุคลากรนั้นมีสมรรถนะแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด หลักท่ัวไปจะใช้วิธีการดังนี้ 
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 1. ใหผู้บั้งคบับัญชาประเมนิความสามารถของตนเองก่อน จากน้ันคอ่ยประเมนิผูใ้ต้บังคบับัญชา
แล้วหาข้อสรุปร่วมกันว่าสมรรถนะของบุคคลนั้นอยู่ในระดับใด
 2. กรณีท่ีการประเมินมีความเห็นแตกต่างกัน อาจจะต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
  - พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมท่ีผ่านมาประกอบการประเมิน
  - ใช้วิธีสอบเป็นตัววัดผลการประเมินได้ เช่น สมรรถนะในเรื่องของความรู้ 
  - พิจารณาจากพฤติกรรมและวิธีการทำางาน การแก้ไขปัญหาการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงถึงพฤติกรรมและบทบาทของเขา ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเรียกกันว่า  
STAR Technique คือ 
  S = Situation ใหผู้้ใต้บงัคบับญัชากล่าวถึงการแก้ปญัหาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจรงิในแต่ละ
เรื่องท่ีต้องการประเมิน
  T = Task  ผู้ใต้บังคับบัญชาดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดบ้าง
  A = Action ผู้ใต้บังคับบัญชามีกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
  R = Result ผลทีเ่กิดขึน้เป็นอย่างไร ผูใ้ต้บังคบับัญชามีความรูค้วามสามารถในเรือ่งน้ันจรงิ
หรือไม่ 
 3. ผลการประเมินสมรรถนะจะเปน็เร่ือง ๆ  ไป ไม่สามารถเฉล่ียกนัได้ว่าการมีระดับความสามารถ
ในสมรรถนะเรื่องนี้มากสามารถทดแทนสมรรถนะในเรื่องท่ีขาด่ได้ 
  ผลการประเมินสมรรถนะบ่งชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่มีระดับ
สมรรถนะท่ีแตกต่างกัน ดังท่ี ชนะ กสิภาร์ (2546) เสนอแนวคิดคุณสมบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา  
แนวใหม่ (Thai Vocational Qualifications: TVQ) 6 ระดับ โดยยึดสมรรถนะเป็นฐานและแบ่ง
เป็น 6 ระดับ เป็นรูปแบบการพัฒนาตนท่ีเรียกว่า “การเรียนการฝึกอบรมระบบฐานสมรรถนะ” 
(Competency-Based Education and Training) มีรายละเอียดสมรรถนะแต่ละระดับ  
ดังตารางท่ี 4
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ต�ร�งที่ 4 ระดับสมรรถนะและคำาบรรยายระดับสมรรถนะ

ระดับสมรรถนะ คำ�บรรย�ยระดับสมรรถนะ
ระดับ 1 ทำางานประจำาให้ไดต้ามมาตรฐานการผลติของอตุสาหกรรมและมาตรฐานที่

วิสาหกิจกำาหนด สามารถแสดงทกัษะการเรียนรู้และการพฒันาปรับปรุงตนเอง
ระดับ 2 งานทีย่ากขึน้ หรอืงานไม่ประจำาทีต้่องรบัผิดชอบด้วยตนเองบ้างหรอืมีอสิระ

ในการทำา โดยปกติทำาเป็นทมี สามารถทีจ่ะแสดงทกัษะการเรียนรู้ การพฒันา
ปรับปรุงตนเอง และแสดงร่องรอยหลักฐานการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
สถานประกอบการ

ระดับ 3 งานท่ียากและงานไม่ประจำาท่ีต้องรับผิดชอบพอสมควรและมีอิสระใน 
การทำา โดยมีคนอื่นควบคุมและแนะนำาบ้าง สามารถแสดงทักษะ 
การเรียนรู้ การพัฒนา ปรับปรุงตนเอง

ระดับ 4 สามารถปฏบิติังานในฐานะหัวหนา้งานหรือผูบ้ริหารระดับลา่งและวธีิปรับปรุง 
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5 สามารถปฏบัิติงานในฐานะผูบ้รหิารระดับกลาง ซ่ึงเก่ียวข้องกับการจัดการคนอืน่  
ในการวางแผนท่ีสร้างสรรค์การจัดการโครงการและการพัฒนาบุคลากร 
มีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัตกิาร การเงินของธุรกิจการดำาเนินการเปล่ียนแปลง 
การปฏิบัติงานมีการบันทึกการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

 ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าระดับสมรรถนะเร่ิมจากระดับ 1 ข้ันพื้นฐาน จนถึงระดับ 6  
แต่ละระดับจะระบุความสามารถท่ีแตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยระดับ 6 เป็นระดับข้ันสูงสุด 
ท่ีผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้ันสูง
  เทือ้น ทองแกว้ (2550) กลา่วว่า ระดับสมรรถนะ หมายถึง ระดับความรูท้กัษะและคุณลกัษณะ
ซ่ึงแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 ก) แบบกำาหนดเป็นสเกล (Scale) สมรรถนะแต่ละตัวจะกำาหนดระดับความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยกำาหนดเป็นตัวชี้บ่งพฤติกรรม (Behavioral Indicator)  
ท่ีสะท้อนถึงความสามารถในแต่ละระดับ (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 เป็นสมรรถนะพฤติกรรมเชงิความรูสึ้ก หรอื เจตคติทีไ่มต้่องใชส้เกล 
เช่น ความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2551) ได้กำาหนดระดับข้ันของสมรรถนะดังนี้ 
  1. ข้ันความรู้ (Knowledge) เป็นข้ันเริ่มต้น หรือเป็นข้ันพื้นฐาน (Basic Level) 
  2. ข้ันทักษะ (Skill) เป็นข้ันประสบการณ์ (Experience Level) 
  3. ข้ันเชี่ยวชาญ (Expert Level) 
 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549) กล่าวถึง ระดับของสมรรถนะว่า เป็นการกำาหนดระดับทักษะ 
ความรู้ความสามารถของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางท่ี 5 

ต�ร�งที่ 5  ระดับความสามารถและคำาบรรยายระดับความสามารถ

ระดับคว�มส�ม�รถ
(Proficiency Level)

คำ�อธิบ�ยระดับคว�มส�ม�รถ
(Proficiency Description)

L 1
Beginner

มีความรู้และทักษะข้ันพ้ืนฐาน สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติงานประจำาวัน 
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เป็นงานท่ีไมยุ่ง่ยากซับซ้อน สามารถรวบรวมขอ้มลู  
ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถให้คำาแนะนำา  
เบื้องต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

L 2
Well-trained

มีความรู้และทักษะ สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานตา่ง ๆ  ได้
อย่างเหมาะสม อธิบาย/สอน สาธิตงานของตนให้ผู้อื่นได้รวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/เบื้องต้นได้

L 3
Experienced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน สามารถนำามาใช้
ปรับปรุง การปฏิบัติงานเพ่ือสร้างเสริมผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น สามารถ
วางแผน ควบคุม ติดตามงาน และให้คำาปรึกษาแนะนำากับผู้เก่ียวข้อง
ภายในองค์กรได้

L 4
Advanced

มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานมีท่ีความซับซ้อนสูง สามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ในงานเชิงวิชาการ วางแผน ให้คำาปรึกษาแนะนำาภายนอก
องค์กรได้ อธิบายภาพรวมของหน่วยงานและสามารถกำาหนด/ 
พัฒนารูปแบบวิธีการปฏบิติังานใหม่ ๆ  รวบรวม/ ประยกุต์ใช้กระบวนการ
ปฏิบัตงิานท่ีเป็นเลศิ รวมท้ังถา่ยทอดแผนงานเชิงกลยทุธ ์ภายในองคก์รได้
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ระดับคว�มส�ม�รถ
(Proficiency Level)

คำ�อธิบ�ยระดับคว�มส�ม�รถ
(Proficiency Description)

L 5
Expert

มีความเช่ียวชาญ ชำานาญระดับสูง สามารถคดิในเชิงยทุธศาสตร์นโยบาย 
ประเมิน คาดการณ์แนวโน้ม การคิดค้นสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษา/คณะกรรมการระดับองค์กรวิชาชีพ 
ท้ังภายในประเทศและ/หรือนานาชาติ

 จากตารางท่ี 5 แสดงระดับความสามารถและคำาบรรยายระดับความสามารถ ต้ังแต่ข้ัน L1  
ซ่ึงมีความรู้และทักษะในข้ันพื้นฐาน ถึง L5 มีความเชี่ยวชาญ ชำานาญระดับสูง 

 สรุปได้ว่า การวัดและการประเมินผลควรกำาหนดระดับสมรรถนะ ซึ่งการกำาหนดระดับ 
จะบง่ชีถ้งึระดับความรูค้วามสามารถและเจตคติในการปฏิบติังาน โดยระดับความสามารถของสมรรถนะ
แต่ละระดับ จะแตกต่างกันตามลักษณะงานและความเหมาะสมที่แสดงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามลำาดับ มีลักษณะการประเมินที่เป็นระบบสอดคล้องกับการจัด 
การเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้
ผู้สอนจะต้องนำาเสนอจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน วิธีการให้
คะแนนมีความยุตธิรรม และผูเ้รียนไดมี้สว่นร่วมในการประเมิน เพ่ือใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการวดัและประเมิน
ผลมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

 12) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศต่างๆ
  ในหลายประเทศเร่ิมมีการนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)   
ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่เน้นผลรวมของกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่นำาไปใช้
โดยผู้เรียนมากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นสนใจในสิ่งท่ีผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาแบบเดิม
ที่เคยปฏิบัติกันมา ตามหลักการหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและปรับไปตามความต้องการ
ที่เปล่ียนแปลงไปของผู้เรียน ครู และสังคม อันมีนัยว่ากิจกรรมและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 
ถูกเลือกนำามาใช้เพ่ือใหผู้้เรียนได้รบัและประยกุต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีมีต่อสภาพการณต่์าง ๆ   
ท่ีพบในชีวิตประจำาวัน ตามปกติหลักสูตรฐานสมรรถนะถูกออกแบบครอบคลุมชุดสมรรถนะสำาคัญ 
ท่ีอาจมลีกัษณะข้ามหลกัสตูรและ/หรอืข้ามวิชาเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศกึษามากข้ึน โดยในงานวิจยัน้ี  
จะกล่าวถึงตัวอย่างของการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)   
จากประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงมีประเด็นเกี่ยวข้องท่ีน่าสนใจ ต้ังแต่ ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ 
ข้ันตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำากัด และการประเมินผล โดยสามารถนำาเสนอ 
ตามรายละเอียดได้ดังนี้
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  1) ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ
   ในประเทศฟินแลนด์ไดก้ลา่วถึงการจำาแนกสมรรถนะท่ัวไป (Generic Competences)  
เป็น 3 ประเภทคือ
   (1) สมรรถนะท่ีเป็นเครื่องมือ (Instrumental Competences) : ความสามารถ
ทางปัญญา ความสามารถทางวิธีวิทยา ความสามารถทางเทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา
   (2) สมรรถนะระหว่างบุคคล (Interpersonal Competences) : ความสามารถ
ของปัจเจกบุคคล เช่น ทักษะทางสังคม (ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการประสานงาน)
   (3) สมรรถนะเชิงระบบ (Systematic Competences) : ความสามารถและ
ทกัษะทีเ่กี่ยวข้องกับทัง้ระบบ (การผสานกนัของความเข้าใจ ปฏภิาณไหวพรบิ และความรู้  การไดม้า 
ซ่ึงสมรรถนะท่ีเป็นเครื่องมือและสมรรถนะระหว่างบุคคล) 
   ตัวอย่างสมรรถนะท่ัวไป
    - การติดต่อสื่อสาร
    - ความคิดสร้างสรรค์
    - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    - การเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
    - ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาวะทางจิต
    - ความเป็นผู้ประกอบการ
    - ทัศนะทันโลก
    - สุขชีววิถี
    - ประสิทธิผลระหว่างบุคคล
    - ความเป็นผู้นำา
    - การเรียนรู้ตลอดชีวิต
    - การแก้ไขปัญหา
    - ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
    - การทำางานเป็นหมู่คณะ
   โดยหน่วยพัฒนาการสอนของมหาวทิยาลยัอูล ู(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 ซึ่งเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยทางด้าน
วิทยาศาสตรป์ระยุกตแ์รกท่ีเริม่ดำาเนนิการปฏิรปูหลักสูตรในฟนิแลนด ์เป็นศูนย์กลางแหง่ความเป็นเลิศ 
ในการพัฒนาระดบัภูมิภาคในชว่งเวลาท่ีสองและสามในป ีค.ศ. 2003 - 2004 และค.ศ. 2006 – 2007 
ปัจจัยท่ีเป็นรากฐานของการปฏิรูปหลักสูตรท่ีดำาเนินการโดย Laurea University ในทศวรรษแรก
ของศตวรรษท่ี 21 คือ
  1. พื้นฐานในการคิดเชิงยุทธศาสตร์รวมของ Laurea University
  2. พื้นฐานในการสอนและปรัชญาการศึกษา
  3. พื้นฐานในรูปแบบหลักสูตรอุดมศึกษา
  4. พื้นฐานในวัตถุประสงค์ของเขตพื้นท่ีอุดมศึกษาแห่งยุโรป
  5. พื้นฐานในความต้องการของภาคการจ้างงาน
 โดย Laurea University of Applied Sciences ได้เริ่มต้นการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ
จากพื้นฐานดังกล่าวจนพัฒนาข้ึนเป็นสมรรถนะท่ัวไปเบื้องต้น 6 ประการ ได้แก่
  1. สมรรถนะด้านจริยธรรม (จริยธรรม ค่านิยม ความรับผิดชอบ)
  2. สมรรถนะดา้นความคดิ (การสะท้อนคดิ การจดัการการเปล่ียนแปลง ทักษะมนุษย์  
   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 (แนววิธีท่ีเน้นการวิจัยและพัฒนา ทักษะการวิจัย 
   และพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ด้านนวัตกรรม ด้านการพยากรณ์ ด้านอนาคต)
 ในเอกสารเรื่อง Competence–Based Curriculum ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ
รวันดาได้แบ่งสมรรถนะออกเป็นสองประเภทคือสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competences) ได้แก่
  - การอ่านออกเขียนได้
  - การคิดคำานวณ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ความเป็นพลเมืองและอัตลักษณ์ของชาติ
  -  ความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  -  การสื่อสารด้วยภาษาราชการ
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 สมรรถนะท่ัวไป (Generic Competences)
  -  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  -  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  -  การวิจัยและการแก้ปัญหา
  -  การติดต่อสื่อสาร
  -  การร่วมมือประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะชีวิต
  -  การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 สมรรถนะประกอบไปด้วยสิ่งท่ีฝึกได้ 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  ปฏิบัติภารกิจให้สำาเรจ็ แสดงบทบาท หรอืทำาใหบ้รรลุ 
วัตถปุระสงคส์มรรถนะ  ทัง้นีอ้าจจะรวมหรือไม่รวมคา่นิยม ศีลธรรม จริยธรรม ความเช่ือ คณุลกัษณะ 
คุณภาพ หรือบุคลิกลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลก็ได้ เช่น
  1.  ความต้องการตามท่ีวินิจฉัยไว้
  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
   -  วัตถุประสงค์ท่ัวไปของวิชา
   -  สาระการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่อง
   -  แผนภาพขอบข่ายและลำาดับข้ัน
   -  การออกแบบหลักสูตร
  4. การพัฒนาและการให้ความเห็นชอบประมวลรายวิชา
   -  ปฏิบัติการเขียน
   -  คณะทำางานรายวิชา
   -  คณะทำางานคอร์ส
   -  คณะกรรมการวิชาการ
   -  การพิมพ์และการผลิตประมวลรายวิชา
   -  การจ่ายแจกประมวลรายวิชา
   5. การพัฒนาเครื่องใช้สนับสนุนหลักสูตร
   -  การผลิตหนังสือหลักสูตรและคู่มือครู
   -  การผลิตวัสดุเครื่องใช้ท่ีไม่ต้องพิมพ์
  6. การเตรียมครู
   -  การผลิตคู่มือ
   -  ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าท่ีภาคสนามเรื่องหลักสูตร
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   7. การทดสอบก่อนใช้/การนำาร่อง/การวางข้ันตอนการทำางาน
   -  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 ข้ันตอน คือ 
 ส่วนท่ีหนึ่ง ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการเปล่ียนผ่านจากหลักสูตรฐานเนื้อหา
สาระกับเวลาแบบเดิมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ข้ันท่ี 1 ถึงข้ันท่ี 5)
 ข้ันท่ี 1 การสร้างแนวคิด (Conceptualisation) พัฒนาความคิดท้ังสถาบันการศึกษา 
  ในเรื่องความพร้อมท่ีจะโอบรับการเปลี่ยนแปลง
     1.1 คิดผ่านความต้องการของภาคธุรกิจ
  1.2  ทำาให้นโยบายและการออกแบบหลักสูตรใหมก่ระจ่างชดักบัผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย 
   ท่ีสำาคัญ ๆ
     1.3 พัฒนายุทธศาสตร์
     1.4 หาการสนับสนุนเพื่อภารกิจนำาร่อง
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 ข้ันท่ี 2 การวางแผน (Planning) สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน แผนท่ีเส้นทางสู่อนาคต
    2.1 ประชุมการทำางานกับผู้ร่วมงานหลัก
     2.2  ทบทวนแนวคิด พัฒนาแผนและเส้นทางเวลาการทำางาน
    2.3  ระบุและตกลงเรื่องคนท่ีต้องการนำาเข้าร่วมคณะทำางาน
     2.4 กำาหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
     2.5  สร้างและเริ่มดำาเนินการแผนการสื่อสาร
 ขั้นที่ 3  การรวบรวมข้อมลู (Data Collection) การวเิคราะหช์อ่งทางจากจุดนีไ้ปสู่ปลายทาง 
  ได้อย่างไร
     3.1 พัฒนาเทคนิควิธีการท่ีต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำาหรับงานและกลุ่มงาน
   แต่ละด้าน
        - การวิเคราะห์ตัวแบบภาคเศรษฐกิจ
         - ต้ังคณะผู้เชี่ยวชาญ
         - สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
     3.2  ทำากำาหนดการและดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ข้ันท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างหมวดหมู่สมรรถนะต่าง ๆ (Data Analysis &  
  Create Catalog of Competences) ระบุนิยามเส้นเวลาการจัดการรายปี
     4.1  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ
     4.2  สร้างหมวดหมู่สมรรถนะท่ีจัดทำาตามแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
     4.3  บรรยายสมรรถนะแต่ละอันด้วยคำาจำากัดความ พฤติกรรม และลำาดับข้ัน
     4.4  ดำาเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง
 ข้ันท่ี 5  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Develop Competence - Based Curriculum)  
  เผชิญวัฒนธรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อธำารงปณิธานท่ีต้ังไว้
     5.1  จับคู่สมรรถนะกับวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
     5.2  ดำาเนินการออกแบบคอร์สรายวิชา
     5.3  พัฒนา
         - กิจกรรมการเรียนรู้
         - การประเมินผล
        - ทรัพยากรความรู้
    5.4 ทบทวนร่วมกับผู้นำาคนสำาคัญ ๆ
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 ส่วนท่ีสอง การแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ข้ันท่ี 6)
 ข้ันท่ี 6  พัฒนาเครื่องมือและการทดลองนำาร่อง (Develop Applications & Pilot Test)  
  สร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีบูรณาการอย่างสมบูรณ์
     6.1  สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเรียนรู้และการสอน
    6.2  ดำาเนินการทดลองนำาร่อง
     6.3  พัฒนากรอบสมรรถนะ

 3) ประโยชน์และข้อจำ�กัด
  ในการปฏิรูปหลกัสตูรฐานสมรรถนะในนานาประเทศ สามารถสรุปประโยชน์และขอ้จำากัด
ของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ดังนี้
  - เข้ากันได้ดีกับปฏิบติัการการเรียนรู้และไมใ่ชก่ารศกึษาทีย่ดึตามเวลา (ชัว่โมงหน่วยกิต)
  - ยึดเป้าหมายไว้ท่ีการเรียนรู้ (เฉพาะสิ่งท่ีต้องการและเวลาท่ีต้องการ)
  - การเรียนรู้มีลักษณะได้รับการวางแผน ผูกสัญญา และปฏิบัติตามด้วยกรอบภาระงาน
   เฉพาะบุคคลในกำาหนดการและเวลาท่ียืดหยุ่น
  - ระบุเป้าหมายสำาคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสนับสนุนองค์กรหรือสถาบัน
  - แรงจูงใจจากคุณธรรมแบบสำาเร็จรูป
  - ยอมรับและให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้เดิม (ประเมินสมรรถนะเดิมก่อนและ 
   เน้นการสร้างความชำานาญในสิ่งใหม่)
  - จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าท่ีชัดเจนแก่ผู้เรียนและผู้สนับสนุน
  - ดีเยี่ยมสำาหรับผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะท่ีสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีคำาแนะนำา
  - มีข้อจำากัดคืออาจไม่เหมาะกับกระบวนการและระเบียบวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
 
 4) ก�รประเมินผล
  ในปฏิบัติการการเรียนรู้ ผู้คนได้รับสาระความรู้ ได้พัฒนาทักษะ และนิสัยพฤติกรรม 
การทำางาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ท้ังสามส่วนนี้กับสถานการณ์จริง การเรียนรู้และการประเมิน
ผลบนฐานการปฏิบัติแทนชุดยุทธวิธีสำาหรับการได้รับและการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และนิสัย
พฤติกรรมการทำางาน ผ่านการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่มีความหมายและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
การประเมินผลจึงควรให้ความสำาคัญกับความสมดุลย์ของท้ังสามส่วนนี้
  การประเมินผลควรทำาให้ผู้เรียนสนใจและเห็นความสำาคัญ โดยทำาเป็นรายการ  
(Assessment Lists) แสดงลำาดับขัน้พฒันาการ (Benchmarks) ของความรู้ ทักษะ และนิสัยพฤติกรรม
การทำางานตามวัฏจักรของการเรียนรู้ (The Cycle of Learning) 
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 ในเอกสารสรุปภาพรวมของกรอบหลักสูตรสำาหรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 2015 เรื่อง Competence – Based Curriculum ของคณะกรรมการ
การศึกษารวนัดาและกระทรวงศกึษาธกิารแห่งสาธารณรัฐรวนัดา ได้แบ่งรูปแบบการประเมนิ (Types 
of Assessment) ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้ 
 - การประเมินผลแบบต่อเนื่องสมำ่าเสมอ (Continuous Assessment)
 - การประเมินผลแบบสรุปรวม (Summative Assessment)
 - การตรวจสอบเขตพื้นท่ี (District Examinations)
 - การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนของรวันดา (Learning  Achievement  
  in Rwandan Schools - LARS)
 - การตรวจสอบระดับชาติ (National Examinations) สิ่งท่ีควรประเมินในโรงเรียน ได้แก่ 
  (1) ความรู้และความเข้าใจ เด็กแสดงออกถึงความเข้าใจในสาระวิชาหรือไม่ เด็กแตกฉาน 
   ในมโนทัศน์วิชาได้หรือยัง ตัวบ่งช้ีคือ ความถูกต้องของคำาตอบ ความเชื่อมโยงของ 
   ความคิด การให้เหตุผลท่ีถูกต้องตามตรรกะ
  (2) ทักษะการปฏิบัติ เด็กปฏิบัติในการสอบความถนัดและการปฏิบัติได้อย่างไร 
   ตัวบ่งช้ี คือ ความแม่นยำา การใช้วิธีการท่ีถูกต้อง ผลงานท่ีมีคุณภาพ ความเร็ว 
   และประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
  (3) เจตคตแิละค่านิยม เดก็ตอบสนองตอ่ภารกิจและสถานการณ์อย่างไร อะไรคือพฤตกิรรม 
   ของเด็ก ตัวบ่งช้ีคือ วิธีปฏิบัติต่อสถานการณ์ การเห็นคุณค่าของภารกิจท่ีได้ 
   รบัมอบหมาย ความประทับใจในสถานการณ ์การบดิเบอืน การใชเ้หตุผล การยนืกราน  
   หนักแน่น และขันติธรรม
  (4) สมรรถนะทัว่ไป อะไรคือลำาดบัขัน้ทีต่อ้งทำาตามภารกจิทีไ่ดรั้บ อะไรคือเหตผุลเบ้ืองหลัง  
   เด็กเอาชนะส่ิงท้าทายแต่ละอย่างได้อย่างไร ตัวบ่งช้ีคือ การใช้เหตุผล การบิดเบือน  
   การนำาเสนอ การตัดสินคุณค่า การประยุกต์ใช้ความรู้
 ข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะจากประเทศต่าง ๆ ข้างต้น ทำาให้เห็นถึงกลวิธีของการปฏิรูป 
รวมถึงประเภทและองค์ประกอบของสมรรถนะ ขั้นตอนและกระบวนการ ประโยชน์และข้อจำากัด 
และการประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญท่ีต้องพิจารณาประกอบการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ของไทยต่อไป 
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 13) หลักสูตรฐานสมรรถนะของประเทศไทย
  ประเทศไทยรับแนวคิด สมรรถนะ มาใช้ในการกำาหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีสามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพน้ัน เป็นการกำาหนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการคือ 
  1. เพื่อให้เกิดการรับรองความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพน้ัน ๆ ว่ามีสมรรถนะ 
ได้ตามท่ีกำาหนด ซึ่งการกำาหนดสมรรถนะ แล้วทำาการทดสอบสมรรถนะของผู้จบการศึกษา  
จะทำาให้องค์การในภาครัฐหรือเอกชนสามารถเลือกจากบุคลากรท่ีสามารถทำางานได้ตามสมรรถนะ  
ท่ีต้องการมากกว่าได้บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิสูง จบจากสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงแต่อาจไม่สามารถทำางาน
ตามท่ีต้องการได้ 
  2. ใช้กำาหนดค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามสมรรถนะ บุคลากรบางคนทำางานต้ังแต่ 
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสบการณ์งาน 10 ปี อาจมีความสามารถในการทำางาน 
เทียบเท่าวิศวกร แต่ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเดิมท่ีจ่ายตามวุฒิการศึกษาไม่ได้จ่ายตาม 
ความสามารถ ทำาให้องค์กรอาจจ่ายค่าตอบแทนสูงหรือตำ่ากว่าท่ีควรจะเป็น การจ่ายตามสมรรถนะ 
จึงช่วยทำาให้องค์กรสามารถจูงใจบุคลากรท่ีดีมีความสามารถทำางานกับองค์การได้นาน ๆ 
  3. ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนั้น ๆ ตามระดับสมรรถนะ ว่าวิชาชีพนั้น ๆ  
ต้องมีความสามารถทำาอะไรได้บ้าง และมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับของสมรรถนะ นั่นคือ  
ระดับท่ี 1 ของสมรรถนะ ต้องมีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมแตกต่างจากสมรรถนะในระดับท่ี 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. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 ซ่ึงเป็นการศึกษานอกระบบ 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 คอมพิวเตอรธุ์รกจิ ธุรกจิค้าปลกี ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ์ ภาษาต่างประเทศ  
และงานสำานักงานสำาหรับผู้พิการสายตา
  4.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วย 13 สาขางาน ได้แก่ วิจิตรศิลป์ การออกแบบ 
ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เคร่ืองเคลือบดินเผา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 
เครือ่งประดบัอญัมณี การวิเคราะหแ์ละควบคมุคณุภาพอญัมณีและเครือ่งประดบั เทคโนโลยีศลิปกรรม 
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 ช่างเกษตรท่ัวไป
  4.6 ประเภทวิชาประมง ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ เพาะเล้ียงสัตว์นำา้ แปรรูปสัตว์นำา้
  4.7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประกอบด้วย 2 สาขางาน ได้แก่ การโรงแรม  
การท่องเท่ียว
  4.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประกอบด้วย 3 สาขางาน ได้แก่ เทคโนโลยีส่ิงทอ  
เคมีสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
  4.9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สรุปได้ว่า สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษา 4 หลักสูตรคือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพ และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แต่ละหลักสูตร 
จะประกอบด้วยประเภทวิชาที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งหมด 9 ประเภทวิชา แต่ละประเภทวิชา 
จะประกอบด้วยสาขางานต่าง ๆ ซ่ึงมีองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแต่ละสาขา
งานท่ีต่างกัน
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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. เพือ่ใหม้คีวามเข้าใจหลกัการบรหิารและจัดการวิชาชพี การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเคร่ืองกลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  3. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทำางานในกลุม่งานพืน้ฐานดา้นเครือ่งกล
  4. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
  5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนำาเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการพฒันางานเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเคร่ืองกลอตุสาหกรรม เทคนิคเคร่ืองกลเรือ เทคนิคเคร่ืองกล
เกษตร เทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณชิย์ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ บำารุงรกัษาเคร่ืองกล อุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าและเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง
  6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ  
รวมท้ังการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได้
  7. เพ่ือให้มีเจตคตทีิด่ตีอ่งานอาชีพ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์ซือ่สัตยสุ์จริต มีระเบยีบวินยั 
เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม ตอ่ตา้นความรุนแรงและสารเสพตดิ มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ 

 คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบด้วย
  1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซ่ือสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น
    1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 
มีมนุษยสัมพันธ์ เช่ือม่ันในตนเอง 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. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่
    2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำาวัน และเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ
    2.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชพีโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
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 ประยุกตใ์ชห้ลกัการทางเทอรโ์มไดนามกิส ์กับเครือ่งยนตส์นัดาปภายในและระบบ
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)

 สำาหรับผู้สำาเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน่  
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับ 
พื้นฐานวิชาชีพ 10 รายวิชา

 หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง พุทธศักร�ช 2557 ประเภทวิช�อุตส�หกรรม  
ส�ข�วิช�ปิโตรเคมี (สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
 จุดประสงค์สาขาวิชา
  1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการส่ือสาร ทักษะการคิด 
และการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
  2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหลักการของงานอาชีพทีสั่มพันธ์เก่ียวข้องกับการพฒันาวิชาชีพปิโตรเคมี ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
  3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานทางเคมีและกระบวนการทำางานในกลุ่มงาน 
พื้นฐานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  4. เพื่อให้สามารถควบคุม ดูแล บำารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี
  5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีพนักงานควบคุมกระบวนการผลิตภาคสนาม 
(Field Operator) พนักงานเทคนิคห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technician) ตรวจสอบ 
ทดสอบ ดูแล วิเคราะห์ บำารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถดำาเนินการได้
ตามแผนท่ีวางไว้โดยคำานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลัก 
ความปลอดภัย
  6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได้
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  7. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 คุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี ประกอบด้วย
  1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซ่ือสัตย์
สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
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. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่
    2.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำาวัน และเพ่ือพัฒนา 
งานอาชีพ
    2.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชพีโดยใชห้ลักการ 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 วเิคราะหแ์ละตรวจสอบ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโิตรเคมแีละปโิตรเลียม
    3.5 ควบคุม ดูแล บำารุงรักษา ตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมให้สามารถทำางานได้ และเป็นไปตาม
แผนการผลิตที่กำาหนดผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 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)
    โครงสรา้งนีส้ำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศึกษาหลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือเทียบเท่า

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 5.1 งานวิจัยในประเทศ
  อรทิพา ส่องศิริ (2545) พัฒนาการสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก
สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 
การพยาบาลทางคลินิกสำาหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ด้าน คือ
สมรรถนะดา้นทักษะพืน้ฐานทางคลนิกิ และสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาล โดยมขัีน้ตอน  
การดำาเนินการ คือ 1. กำาหนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก 2. สร้างเคร่ืองมือประเมินและตรวจสอบ 
เกณฑก์ารประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก 3. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนำาเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะไปใช้และจัดทำาคู่มือเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยผู้วิจัยสร้าง
ดัชนีในแต่ละทักษะข้ึนและพัฒนาด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของดัชนีจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล ผู้ให้บริการ ผู้สอน ผู้รับบริการและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การพยาบาลและด้านการวัดและประเมินผล จากนั้นหาความเชื่อมั่น ความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ 
โดยให้อาจารย์นิเทศก์ไปประเมินนักศึกษาพยาบาลท่ีกำาลังศึกษาในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
ผลการศึกษา พบว่า 1) การกำาหนดสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิก โดยการกำาหนดดัชนีชี้วัด 
ในแต่ละสมรรถนะ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก  
ผูใ้ห้บรกิารเห็นด้วยรอ้ยละ 46.60 - 100 ผูส้อนเห็นด้วยรอ้ยละ 85.60 - 100 ผู้เช่ียวชาญทางการพยาบาล 
เห็นด้วยร้อยละ 87.20 - 100 และผู้รับบริการเห็นด้วยร้อยละ 89.30 - 98.70 ขณะท่ีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับดัชนีวัดสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาล ผู้ให้บริการเห็นด้วยร้อยละ 95.20 - 100  
ผูส้อนเห็นดว้ยรอ้ยละ 93.40 - 99.20 และผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาลเห็นดว้ยรอ้ยละ 92.00 - 98.70  
2) การสร้างเครื่องมือประเมินและการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาล 
ทางคลินิก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาลและทางด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความตรงเชงิเน้ือหาของดชันีและเกณฑ์การเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกสอดคล้องกัน 
ในระดับ 0.5 ข้ึนไป และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือท่ีนำาไปให้หัวหน้าหอผู้ป่วยทดลองใช้ประเมิน 
กับพยาบาลโดยรวมเท่ากับ 0.9782 คา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืท่ีนำาไปใหอ้าจารยนิ์เทศก์ไปใชป้ระเมนิ
นักศึกษาพยาบาลโดยรวมเท่ากับ 0.9481 3) ความเป็นไปได้ในการนำาเกณฑ์การประเมินไปใช้พบว่า 
สมรรถนะด้านทกัษะพืน้ฐานทางคลินกิมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ได้ร้อยละ 49.30 - 75.00 และ
สมรรถนะด้านทักษะกระบวนการพยาบาลมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ได้ร้อยละ 61.80 - 67.40 
  ประมา ศาสตระรุจิ (2550) พัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำาหรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างเกณฑ์สมรรถนะ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะ และศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการนำาเกณฑ์สมรรถนะและคูมื่อไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำาหรับการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้สมรรถนะสำาหรับ
ข้าราชการสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบในการสร้างเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สำาหรับ
ประเมินสมรรถนะ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าความสอดคล้อง (IOC)  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำานวน 30 คน  
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการสร้างคู่มือประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือ คุณลักษณะท่ีใช้ 
ในการประเมนิ เคร่ืองมอืใชใ้นการประเมนิ ขัน้ตอนและกระบวนการในการประเมินบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการประเมิน การให้ข้อมูลป้อนกลับ ช่วงเวลาและความถี่ในการประเมิน 2) ผลการตรวจสอบ 
ความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้ พบว่า โดยภาพรวมท้ังหมดมีความเป็นไปได้ในการนำาคู่มือไปใช้ 
ในระดับมาก 3) จากสมรรถนะหลัก 8 สมรรถนะ พบว่าสมรรถนะท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ จริยธรรม 
  วัลลภ พัฒนพงศ์ (2555) ได้ศึกษาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 85.06/81.65  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
76.13 มากกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ 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 ส่วนท่ี 1 กระบวนการวิเคราะห์ 
หาสมรรถนะครวิูชาชพีและศกึษาความต้องการจำาเปน็ในการฝึกอบรม ส่วนท่ี 2 กำาหนดวตัถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรม ส่วนท่ี 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนท่ี 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
และส่วนที่ 5 การนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงและประเมิน ติดตาม ผลการประเมินรูปแบบ 
การพัฒนาหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกว่าสมมตฐิาน
การวิจัยท่ีตั้งไว้ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรมครวูชิาชพีแบบฐานสมรรถนะโดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบของ Kirkpatrick ในการประเมนิ พบว่า  
(1) ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ผลการประเมินการเรยีนรูผ้ลการประเมินความรูด้า้นทฤษฎีมีคะแนน  
E1/E2= 84.13/82.91 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กำาหนดไว้คือ 80/80 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะพบว่า  
มีคะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 80.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้คือร้อยละ 75  
(3) ผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม ทดสอบด้วยค่า t-test พบว่าพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงานของครูวิชาชีพท่ีผ่านการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (4) ผลการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร พบว่าความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อผลการฝึกอบรมมาใช้ขยายผลในสถานศึกษาและการฝึกอบรมของ
ครู ท่ีผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนำาความรู้และทักษะ 
ทีไ่ด้จากการเขา้รับการฝกึอบรมมาใช้ในการขยายผลในสถานศกึษาและจัดการฝกึอบรมของครูทีผ่า่น 
การฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทุกรายการ โดยสรุปสามารถนำาชดุฝกึอบรมท่ีพฒันาข้ึนไปใชฝึ้กอบรม
ตามจดุมุง่หมายกบักลุ่มเปา้หมายได้อยา่งเหมาะสม ซ่ึงจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้
  พนา ดุสิตากร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำาหรับ 
ชา่งอิเลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ชดุฝกึอบรมสมรรถนะวิชาชพีชา่งอิเลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการฝึกอบรมร้อยละ 87.89 และ 
มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังจากการฝึกอบรมร้อยละ 92.27 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square 
พบว่า จำานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ทำาคะแนนจากแบบทดสอบสมรรถนะ 
ได้สูงกว่าร้อยละ 85 ท่ีระดับนัยสำาคัญ .05
  ศักด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดข้ันสูงสำาหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
พบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับน้อยและมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะ
อยู่ในระดับมาก ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน 
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ ปัญหาและความจำาเป็นของหลักสูตร หลักการและ
เหตุผล เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม สื่อประกอบการอบรม 
ระยะเวลาการอบรมและการวัดผลประเมินผล ระยะท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษา 
ผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูงที่เกิดกับครู 
และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือครูวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำานวน  
12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ทักษะการคิดข้ันสูง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 
การคิดขั้นสูง แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ 
การคิดข้ันสูง แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดข้ันสูง และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลการใช้หลักสูตรพบว่า  
1) ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครู  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อยละ 45.56 และคะแนนเฉลี่ย 
หลังการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ 84.72 สรุปได้ว่า ครูวิทยาศาสตร์ท่ีผ่าน 
การฝึกอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นทักษะการคดิขัน้สูงในระดบัทีสู่งขึน้  
2) ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
ของครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด
ข้ันสงูได้เหมาะสมมาก 3) ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการคิดข้ันสงู 
ของครูวิทยาศาสตร์ช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ครสูามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดใ้นระดบัด ี 
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนกับครูท่ีผ่านการฝึก
อบรมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 74.68 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีกำาหนดไว้และมีผู้เรียน 
ท่ีผ่านตามเกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 มีจำานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด ระยะที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร  
เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยการเพ่ิมเวลาในการจัดทำาหน่วย  
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการทำาแบบทดสอบเพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำาตอบและ
ทบทวนการทำาแบบทดสอบให้มากข้ึน 
 
 5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   Confer (2001) ได้ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน  
42 คน และครู 6 คน เก่ียวกับการสอนและการเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้ร่วมวิจัย 
ได้พยายามทำาให้ชั้นเรียนของตนเป็นช้ันเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่นำามาวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตในชั้นเรียน ผลการศึกษาเบ้ืองต้น พบว่า  
ครูยังไม่เข้าใจแนวคิดและทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีครูตั้งใจจะให้เป็นชั้นเรียนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำาคัญ ผลจากการใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นเหล่าน้ี ได้ระบุตัวบ่งช้ีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ
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แนวคิดและทางปฏิบัติ 5 ระดับ เม่ือใช้ตัวบ่งช้ีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของแนวคิด 
ท่ีเหมาะสมเพื่อแนะแนวปฏิบัติใหม่ ครูมักจะสร้างแนวคิดท่ีผิด ๆ บ่อยครั้ง ซ่ึงนำาไปสู่การแสดงออก 
ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนได้ ประการที่ 2 เม่ือครูเป็นผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเน้นนักเรียน
เป็นสำาคัญเพ่ือการสอนและการเรียนรู้ ครูจึงเป็นทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 
เกีย่วกับแนวคิดและการปฏบิติัของครจึูงมีความเหมาะสมมากขึน้ และผลประการที ่3 พบว่า ครบูางคน 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกิดข้ึนก่อนปฏิบัติการสอนที่เหมาะสม ส่วนครูคนอื่น ๆ มีกลยุทธ์ 
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในแนวคิดเพิ่มข้ึน 
  Watamura (2001) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางกับ 
วิธีสอนแบบเดิมในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา พบว่า เด็กจะสร้างแนวความคิดได้ดีมากข้ึน  
เมื่อได้รับการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์ ส่วนการสอนแบบบอกความรู้ทำาให้เด็กรู้ข้อเท็จจริง  
ที่เป็นส่วน ๆ แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกรอบความคิดหลัก 
และผลจากการเรียนรู้ก็ไม่มีความคงทน ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เปรียบเทียบนักเรียนท่ีเน้นเด็ก 
เป็นศูนย์กลางกับช้ันเรียนที่สอนโดยบอกความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกัน โดย
นักเรียนท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมีฐานความรู้กว้างไกลกว่า และสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีตนมี 
เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำาวันได้มากกว่า
  Alan and Ping Man (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและอุปสรรค 
ในการปฏิรูปหลกัสตูรในฮอ่งกงระหว่างป ีค.ศ. 2001 - 2006 โดยได้ทำาการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
จำานวน 150 โรงเรียน โรงเรียนมัธยม จำานวน 120 โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้นำาด้านหลักสูตร คณะครู นักเรียน จำานวน 7,869 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทท่ีแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านการปฏิรูปหลักสูตร ความเข้าใจ 
ของผู้บริหาร ผู้นำาด้านหลักสูตร และครูผู้สอน มีผลใกล้เคียงกันท้ังด้านการส่งเสริมและอุปสรรค 
การปฏิรูปหลักสูตร โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปหลักสูตรของฮ่องกงมีอุปสรรค 
ในด้านปริมาณงานที่หนักของครู การเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียน ความไม่เข้าใจของครูและ 
ไม่เห็นคุณค่าในการปฏิรูปหลักสูตร ซ่ึงข้อค้นพบในการวิจัยนำาไปสู่นโยบายสำาคัญในการปรับปรุง 
การดำาเนินการปฏิรูปหลักสูตรในระยะต่อไป 
  Tassel – Baska and Joyce (2012) ได้ศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐานหลักสตูรแกนกลางของรัฐ 
(CCSS) กรณีศึกษาหลักสูตรสำาหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Gifted 3.0) ด้านภาษาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ใน 46 รัฐ เพื่อการยอมรับมาตรฐานของรัฐท่ีกำาหนด โดยใช้วิธีการประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริงแทนการทดสอบในโรงเรียนของรัฐ มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการประเมินผล 
ท่ีพัฒนาขึน้ จะนำาไปใช้กบันักเรยีนท่ีมคีวามสามารถพิเศษทุกพืน้ท่ีของรฐั และมแีนวโน้มในการนำาไป 
พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาคร้ังน้ีทำาให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความสามารถของ 
ผูเ้รยีนทีมี่พรสวรรคพ์เิศษตามโปรแกรมของสมาคมเด็กความสามารถพิเศษ (National Association 
for Gifted Children : NAGC) 
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  Fenwick and Cooper (2012) ได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนจากการปฏิรูปมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นความพยายาม
ร่วมกันในการเพ่ิมมาตรฐานขัน้พ้ืนฐานซึง่เน้นไปท่ีความสามารถระดับตำา่สดุของนักเรียนกลุม่เปา้หมาย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เก่ียวกับโอกาสและอุปสรรคในการเรียนรู้ให้ประสบความสำาเร็จ ข้อสรุป 
ของผลการวิจัยอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรที่ปรับปรุงข้ึนใหม่ เพื่อทดลอง
ใช้ในโรงเรียน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ของครูพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีพฒันาข้ึน สามารถนำาไปสู่การพฒันานกัเรยีนท่ีไม่ประสบความสำาเรจ็ในการเรยีนเปน็อย่างด ี 
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติการปฏิบัติท่ีมีความแตกต่างในการนำาไปใช้ในโรงเรียน 
เพ่ือการดำาเนินการพัฒนามาตรฐานข้ันตำ่าของนักเรียน ขึ้นอยู่กับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และบริบท
ของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันในท้องถ่ิน 
  จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
จะเห็นว่าเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติจริง มุ่งให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การใช้ทักษะชีวิต
ในด้านต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นการรับประกันว่าความรู้ที่ได้ศึกษาสามารถนำามา 
ใช้ได้จริง   หลักสูตรรูปแบบน้ีจึงมีคุณค่ามากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา ซ่ึงเป็นแต่เพียงองค์ความรู้ 
ท่ีอาจจะไมไ่ดใ้ช้ในชีวิตจริง  หลักสูตรของชาตฉิบบัปจัจุบนัดเูหมอืนว่าพยายามท่ีจะสร้างความสมดลุ
ระหว่างความรู้และกระบวนการด้านทักษะชีวิต แต่ในการปฏิบัติ ยังคงให้ความสำาคัญกับเน้ือหา 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าสิ่งท่ีผู้เรียนปฏิบัติได้   หลักสูตรจึงยังคงเน้นเนื้อหาวิชาและ 
ไม่อาจทำาให้การสร้างทักษะกระบวนการเกิดข้ึนจริง  ปัญหาการศึกษาท่ีผู้เรียนเรียนแล้วไม่สามารถ
ประยุกต์ความรู้ถ่ายโยงไปยังสถานการณ์อื่น ๆ ได้  จึงยังคงดำาเนินอยู่ และเป็นวิกฤติสำาคัญประการ
หนึง่ของการศึกษาไทยปจัจุบนั  ด้วยเหตุนี ้การรว่มคิดและการรว่มสรา้งหลกัสตูรใหเ้ปน็หลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ จะเป็นสิ่งสำาคัญประการหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองไทยให้เกิดประสิทธิผล
เทียบเคียงกับนานาประเทศได้ในอนาคต



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน101

บทที่ 3
วิธีดำาเนินการวิจัย

 การดำาเนินการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะ 
ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและประถมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาผลการทดลองใช้กรอบ
สมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (multi-instrument approach) การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ได้แก่

ระยะท่ี 1 ก�รพัฒน�กรอบสมรรถนะหลักของผูเ้รียนระดบัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นและกรอบสมรรถนะ
หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้น

 1) การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ
 2) การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสมรรถนะหลัก 
  ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
 3) การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 4) การพัฒนาเอกสารแนวทางดำาเนินการ ส่ือต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ 
  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�ขั้นพ้ืนฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

ระยะท่ี 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 1. การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เก่ียวกับสมรรถนะ
  1.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกับการศกึษาฐานสมรรถนะ โดยการคดัเลอืกเอกสาร มอบหมาย 
ผูร้บัผดิชอบศกึษาและสรปุความ นำาเสนอในการประชมุเพือ่อภิปรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และหาขอ้สรุปรว่มกนั  
เพื่อให้ได้สาระสำาคัญสำาหรับการดำาเนินการเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ เอกสารท่ีศึกษา 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 
ลำาดับท่ี 1)  
  1.3 การประชมุผู้เชีย่วชาญ (Expert meeting) เป็นการประชมุของคณะทำางานพฒันา
กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและมโนทัศนส์ำาคัญเก่ียวกับสมรรถนะมานำาเสนอให้ข้อมลู
และแบง่ปนัประสบการณ ์ รวมท้ังการอภปิรายและสรุปร่วมกนัเพือ่นำาข้อมลูสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
ประชุมไปสู่การกำาหนดแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ รายการประชุมเป็นดังนี้
   1.3.1 การประชุมในหัวข้อ “หลักการในการจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”  
โดยนายชาตรี ชนานาฎ ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561
   1.3.2 การประชุมในหัวขอ้ “ประสบการณห์ลกัสตูรการศกึษาของประเทศตา่ง ๆ  : 
สมรรถนะเด็กไทยและกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อนันตวรสกุล   
อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561
   1.3.3 การประชุมในหัวข้อ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
การประเมนิหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551” โดยนางสาวรัตนา แสงบวัเผือ่น  
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561
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   1.3.4 การประชมุในหัวขอ้ “แนวคดิและประสบการณก์ารพัฒนาหลักสูตรชาติ” 
โดย นางสาวรุง่นภา  นตุราวงศ ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวเิคราะห์การจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เมือ่วนัท่ี 22  
กุมภาพันธ์ 2561
   1.3.5 การประชุมในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตบางนา  
เมื่อวันท่ี 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  
ซึง่แสดงออกทางพฤตกิรรมการปฏิบตัท่ีิสามารถวดัและประเมินผลได ้สมรรถนะเปน็ผลรวมของความรู้  
ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และศักยภาพต่าง ๆ ที่ทำาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความสำาเร็จ 
ในการทำางาน
  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีมีความสำาคัญ เนื่องจาก
เป็นสมรรถนะท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การทำางาน และการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงลักษณะของ 
ความเป็นกลางท่ีสามารถพัฒนาข้ามกลุ่มหรือผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ หรือนำาไปประยุกต์
ใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
 2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ดำ�เนินก�รดังนี้
  2.1 ประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่กำาหนดสมรรถนะหลกัของผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก
สภาพปัญหาของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ท้ังในปัจจุบันและอนาคต คุณลักษณะ
ของเด็กไทยท่ีพึงประสงค์ในอนาคต และความคาดหวังของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.2 กำาหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประถม
ศึกษาตอนต้น 
  2.3 ศกึษาเอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีน 10 ประการ
  2.4 ประชุมเพื่อศึกษาเอกสารและระดมความคิดเห็น 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 
ใหภ้าพสามารถส่ือความได้ รวมท้ังการเขยีนอธบิาย (รายละเอยีดในคูมื่อการนำากรอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน) 

ภ�พที่ 5  ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย

  2.5 ร่างรายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ท้ัง 10 ประการ ประกอบด้วย 
   2.5.1 ความสำาคัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ  
   2.5.2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
    1) สมรรถนะหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
    2) สมรรถนะหลักระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
  2.6 การตรวจสอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น โดยดำาเนินการประกอบด้วย

 

ก าหนดลักษณะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักได้  ลักษณะ 
ประกอบด้วย ( สาระวิชา/สาขาวิชา ( ประสบการณ์/กิจกรรม 
( ประเด็นส าคัญปัจจุบัน และ บริบท (

ออกแบบ คัดเลือกสี และจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน 
ให้ภาพสามารถส่ือความความได้ รวมทั้งการเขียนอธิบาย (รายละเอียดในคู่มือการน ากรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ แสดงภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย

ร่างรายละเอียดขององค์ประกอบสมรรถนะในสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 3) ทั้ง ประการประกอบด้วย 

ความส าคัญและมโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะ  
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

สมรรถนะหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
สมรรถนะหลักระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

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 ฉบับท่ี 12   
      (พ.ศ. 2560 – 2564)
     1.4) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
     1.5) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
          2) การส่งเสรมิการใช้ศาสตรพ์ระราชาตามหลักการทรงงาน พระราโชบาย
ด้านการศึกษาท่ีรวมท้ังพระราโชบายท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ได้พระราชทานแก่รัฐบาล
และประชาชน และพระราชดำารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
          3) การใหค้วามสำาคญักับการดำารงรกัษาความเปน็ไทย ทำานุบำารงุศลิปวฒันธรรม  
ศาสนา ความดีงาม และความเป็นชาติไทย
          4) การเตรียมผูเ้รียนให้มคีวามรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีจำาเปน็
ตอ่การดำารงชีวติอย่างมีคุณภาพในโลกปจัจุบนัและอนาคตทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  โดยเฉพาะ 
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21
          5) การกำาหนดให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักพัฒนาการ และ
สามารถตอบสนองความแตกต่างท่ีหลากหลายของผู้เรียน วิถีชีวิต ภูมิสังคม และบริบท
        6) การมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
   2.6.2 ประชุมหารอืผู้เชีย่วชาญเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะ จำานวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม
   2.6.3 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญมาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 
รายการสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบลำาดับท่ี 2)
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 ภ�พที่ 6  ภาพรวมสมรรถนะหลักของคนไทย (ปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญ)

  2.7 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
   2.7.1 กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถนำาเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ ดังภาพท่ี 6

พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู ้
ที่มีสำ�นึกส�กล

(Acttve Citizen and 

Global Mindedness)
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ภ�พที่ 7  โครงสร้างสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

   2.7.2 จดัทำาเคร่ืองมอืประเมนิสมรรถนะผูเ้รียนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน สำาหรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน 
   2.7.3 ดำาเนินการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ โดยทำาการประเมินผู้เรียนในสถานศึกษา 
สังกัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานคระกรรมการอุดมศึกษา  
สังกัดสำานกัการศึกษากรงุเทพมหานคร และสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จำานวนท้ังส้ิน 2,337 คน  
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนทีค่ณะผู้วจัิยสังเคราะหข์ึน้มากับข้อมูลเชงิประจักษ์ 
โดยใชว้ธิกีารวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรมลสิเรล  
ซ่ึงโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

คนไทยฉลำดรู้ 
(Literate Thais) 

คนไทยที่อยู่ดีมีสุข 
(Happy Thais) 

พลเมืองไทยท่ีใส่
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

ภาพท่ี แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย

คนไทยอยู่ดีมีสุข

พลเมืองไทย 

ใส่ใจสังคม	(Active	
Thai	Citizen)

และมีภ�วะผู้นำ�

ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล
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    1) องค์ประกอบท่ี 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais)  ประกอบไปด้วย 
4 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (X2) 
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (X4)
    2) องค์ประกอบท่ี 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais)  ประกอบไปด้วย  
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพ และ 
การเป็นผู้ประกอบการ (X6)
    3) องค์ประกอบที ่3 คนไทยความสามารถสงู (Smart Thais) ประกอบไปด้วย          
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันส่ือ 
สารสนเทศ และดิจิทัล (X8)
    4) องค์ประกอบท่ี 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) 
ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (X9) 
และด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล (X10)
 ดำาเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 
 3. การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  3.1 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ และคณะครูท่ีมีประสบการณ์สูง 
ในการสอนจำานวน 26 คน จากโรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน ร่วมพิจารณาความเช่ือมโยง สอดคล้องระหว่างข้อมูลของมาตรฐานตัวช้ีวัด 
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และสมรรถนะย่อยของผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้นท้ัง 10 สมรรถนะ
  3.2 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ ได้ทบทวน ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ 
นวตักรรมการจัดการเรยีนการสอน แนวทางพัฒนาผู้เรยีน และร่วมกนักำาหนดแนวทางในการนำากรอบ
สมรรถนะหลักไปสู่การปฏิบัติ 4 แนวทางคือ 
   แนวทางท่ี 1 : งานเดิมเป็นฐานผสานสมรรถนะ เป็นการสอนตามปกติ 
ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซ่ึงครูเห็นว่าสอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และอาจปรับกิจกรรม  
หรือคิดกิจกรรมต่อยอด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นยิ่งข้ึน หรือได้สมรรถนะอื่นเพิ่มมากข้ึน 
   แนวทางท่ี 2 : สมรรถนะเป็นฐานผสานตัวช้ีวัด เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะ
และตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกัน มาออกแบบการสอนร่วมกัน  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ท้ังเน้ือหาสาระ 
และทักษะตามท่ีตัวชี้วัดกำาหนดไว้ พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำาเป็นต่อชีวิตของเขา 



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน109

บทท่ี 3 วิธีดำาเนินการวิจัย

   แนวทางท่ี 3 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ  เป็นการสอนโดยนำาสมรรถนะ
หลักท้ัง 10 ด้าน เป็นตัวต้ังและวิเคราะห์ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการสอนท่ีมีลักษณะเป็น
หน่วยบูรณาการท่ีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่ม 
   แนวทางท่ี 4 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำาวัน เป็นการอบรมส่ังสอน ที่ครู
จงใจสอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะเข้าไปในกิจวัตรประจำาวันของผู้เรียน
      3.3 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะฯ ได้จัดทำาตัวอย่างแผนการสอน
แต่ละแนวทาง และนำาเสนอให้คณะครูท่ีมีประสบการณ์สูงในการสอนจำานวน 26 คน จากโรงเรียน
สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และโรงเรียนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนร่วมพิจารณา โดยเสนอความคิดเหน็
ให้ปรับแนวทางท่ี 1 ให้มีลักษณะย่อย 2 ลักษณะ คือ แนวทางย่อยท่ี 1.1  ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ  
และแนวทางย่อยที่ 1.2   ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ และร่วมกันจัดทำาตัวอย่างแผนการสอนท้ัง   
4 แนวทาง
  3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแก้แผนการสอน ให้มีความสมบูรณ์
 
 4. การพัฒนาเอกสารแนวทางดำาเนินการ ส่ือต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากร
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
  เน่ืองจากการดำาเนินการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
การเช่ือมต่อระหว่างหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบันและกรอบสมรรถนะฯ ท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีความสำาคัญ  
เพื่อให้การดำาเนินการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ได้ 
อยา่งมีประสทิธิภาพ คณะผูวิ้จยัและคณะทำางานฯ จงึได้รว่มกันจดัทำาเอกสารแนวทางการดำาเนินการ 
สื่อต้นแบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดังนี ้
  4.1 จัดทำาคู่มือครูในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คู่มือครูดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำาคัญ 4 ตอน ดังนี้
       ตอนท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐาน ความเป็นมาและความสำาคัญของการพัฒนา 
กรอบสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักในการกำาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนา 
กรอบสมรรถนะ และการนำาสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียน นิยามศัพท์เฉพาะ ความสำาคัญและ 
มโนทัศน์ของแต่ละสมรรถนะหลัก 
   ตอนท่ี 2 กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
   ตอนท่ี 3 ความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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      ตอนท่ี 4 หลักการ แนวทาง และตัวอย่างการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนา 
ผู้เรียน หลักการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน แนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลัก 
สูก่ารพฒันาผูเ้รียน แนวทางที ่1: งานเดมิเปน็ฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางที ่2: สมรรถนะเปน็ฐาน ผสาน
ตวัชีวั้ด แนวทางที ่3: บรูณาการผสานหลายสมรรถนะ แนวทางท่ี 4: สมรรถนะชวิีต ในกจิวัตรประจำาวัน  
รวมถึงมีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกรอบสมรรถนะหลักของ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการนำาแนวทางกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สู่การพัฒนาผู้เรียน และข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนท่ีร่วมทดลองใช้
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ คู่มือครูการน ากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน

การด าเนินการได้จัดท าตามล าดับ ดังนี้
        สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าเอกสารตอนที่ แนวคิด

พ้ืนฐาน (รายเอียดในเอกสารประกอบล าดับที่ 
ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น การเขียนความเชื่อมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้  แนวทาง

ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องในขั้นตอนการน ากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ 
เพ่ือน ามาปรับปรุง
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  การดำาเนินการได้จัดทำาตามลำาดับ ดังนี้
           4.1.1 สังเคราะห์ข้อมูลและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำาเอกสารตอนที่ 1 
แนวคิดพื้นฐาน (รายเอียดในเอกสารประกอบลำาดับท่ี 1) 
           4.1.2 ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น การเขียนความเช่ือมโยงของสมรรถนะหลักกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง
           4.1.3 ประมวลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่ม ี
ส่วนเกีย่วขอ้งในขัน้ตอนการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ไปทดลองใช ้ 
เพื่อนำามาปรับปรุง
           4.1.4 ปรบัขอ้มลูให้มีความชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย และบรรณาธกิารกจิให้เปน็เอกสาร
คูม่อืครกูารนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาตอนต้นไปใชใ้นการพฒันาผู้เรยีน 
(เอกสารประกอบ ลำาดับท่ี 5)
  4.2 จัดทำาตัวอย่างสื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย 
        เน่ืองจาก สภาพการสอนภาษาไทยของประเทศไทยยังเป็นปัญหา เด็กไทยส่วนใหญ่
อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ท้ัง ๆ ท่ีภาษาไทยเป็นภาษาประจำาชาติ และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
เป็นภาษาแม ่คณะอนกุรรมการอสิระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษาจึงมคีวามเหน็สอดคล้องกันวา่ปัญหาน้ี 
เป็นปัญหาเร่งด่วนและควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด จึงได้สำารวจนวัตกรรมที่ใช้สอนภาษาไทย 
ในการเรียน และค้นพบว่าครูสมาน เงินเหรียญ ครูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการสอนภาษาไทย ซ่ึงเป็น
ครูข้าราชการเกษียณ โรงเรียนวัดบางเด่ือ ตำาบลบางเดือ่ อำาเภอบางปะหนั จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
ได้คน้พบนวัตกรรมในการส่งเสริมการอา่นภาษาไทยออก เขียนภาษาไทยได้  ซ่ึงน่าสนใจเปน็อย่างมาก 
และได้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง ผู้เรียนมีการพัฒนาท่ีสูงขึ้น นวัตกรรมดังกล่าวกำาหนดเป้าหมาย 
การเรียนรู้เป็นอันดับแรก คำานึงถึงความสนใจของผู้เรียน และพื้นฐานประสบการณ์เดิมเป็นสำาคัญ 
โดยใช้นิทานเป็นส่ิงกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับ 
ผู้เรียนอีกด้วย ความรู้ที่เด็กได้รับสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ซ่ึงเป็นหัวใจของการเรียน 
การสอนภาษาไทยของครูสมาน 
   นวัตกรรมดังกล่าวแก้ปัญหาสภาพการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีสอน 
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะเป็นแนวทางให้ครูภาษาไทยสะดวกในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่ขาดแคลนครูภาษาไทย จากปัญหาและ 
ความเปน็มาของปัญหาดังกล่าวขา้งต้น จึงได้จัดทำาส่ือการเรยีนรูใ้ห้ครนูำาไปใชไ้ด้สะดวกและเกิดประสิทธิผล 
กับผู้เรียน
   ส่ือการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย เป็นลักษณะการสอนภาษาไทยแบบวิเคราะห์
โดยให้เหตุผล แบ่งออกเป็น 5 ตอน บรรจุในรูปแบบ DVD รวม 3 แผ่น ดังนี้



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน112

บทท่ี 3 วิธีดำาเนินการวิจัย

ภ�พที่  9   สื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอนภาษาไทย

  ในการดำาเนินการจัดทำาสื่อการเรียนรู้สำาหรับผู้สอนภาษาไทยมีดังนี้
           4.2.1 ประสาน ครสูมาน เงนิเหรยีญ ครภูมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการสอนภาษาไทย 
เพื่อมานำาเสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
             4.2.2 จดัทำาเคา้โครง (Story Board) เพือ่ถ่ายทำากิจกรรมการเรยีนการสอนภาษา
ไทย จำานวน 5 ตอน ประกอบด้วย
                     ตอนท่ี 1 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำาด้วย
                                 การคิดวิเคราะห์ (1)
                     ตอนท่ี 2 การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพื่อผันคำาด้วย
                                 การคิดวิเคราะห์ (2)
           ตอนท่ี 3 การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (1)
                              ตอนท่ี 4 การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (2)
                              ตอนท่ี 5 การเขียนประสมสระและวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์
   4.2.3 ดำาเนินการถ่ายทำา ตัดต่อ และจัดทำาเป็นชุดสื่อการเรียนรู้สำาหรับครูสอน
ภาษาไทย จำานวน 3 แผ่น พร้อมเผยแพร่

  4.3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ยุคใหม่
   คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตระหนกัว่าในปัจจุบันมส่ืีอการเรยีนรู ้วิธีการสอน และผลปฏิบัตงิานท่ีเป็นตวัอย่างได ้(Best practices) 
จำานวนมาก สือ่การเรยีนรูส้ว่นหนึง่เปน็งานท่ีดำาเนินการเปน็การเฉพาะของหน่วยงานหรอืองค์กรต่าง ๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  
 

ภาพที่  สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย

ในการด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้สอนภาษาไทยมีดังน้ี
        ประสาน ครูสมาน เงินเหรียญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสอนภาษาไทย 

เพ่ือมาน าเสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
           จัดท าเค้าโครง ( เพ่ือถ่ายท ากิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทย จ านวน ตอน ประกอบด้วย
                   ตอนที่ การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพ่ือผันค าด้วย
                              การคิดวิเคราะห์ (
                   ตอนที่ การประสมสระ อา อี อู โอ ไอ เอา พยัญชนะ เพ่ือผันค าด้วย
                              การคิดวิเคราะห์ (

        ตอนที่ การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์
ตอนที่  การประสมสระ และวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์ (

                             ตอนที่  การเขียนประสมสระและวรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์
ด าเนินการถ่ายท า ตัดต่อ และจัดท าเป็นชุดสื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอน

ภาษาไทย จ านวน  แผ่น พร้อมเผยแพร่

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 
ตอนที่ 

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

 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 
ตอนที่ 

เน้ือหา การประสมสระ และ
วรรณยุกต์ ด้วยการคิดวิเคราะห์

 

สื่อการเรียนรู้ส าหรับครูสอนภาษาไทย 
ตอนที่ 

เน้ือหา 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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สื่อการเรียนรู้ส่วนหน่ึงได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ   ที่สำาคัญได้ค้นพบว่ายังไม่มีการจัดระบบ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีจะทำาให้ครูสามารถเข้าถึงได้สะดวก ใช้ได้ง่าย จึงได้มีการรวบรวมและจัดระบบในท่ี
เดียวกันท้ังในแง่ของเอกสารและคลังของเว็บไซต์ (Web Portal) โดยนำาเสนอเป็นเอกสารประกอบ
ลำาดับท่ี 6 ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนยุคใหม ่  เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย
สารสนเทศหลัก 2 ส่วนคอื (1) ทรัพยากรการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีนยุคใหมจ่ำาแนกตาม
หนว่ยงาน และ (2) ทรพัยากรการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีนยคุใหม่จำาแนกตามสมรรถนะ
  การดำาเนินการจัดทำารายการทรัพยากรการเรียนรู้มีดังนี้
   4.3.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญบุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานที่ได้ดำาเนิน 
การผลิตส่ือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
        4.3.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้  
และขออนุญาตในการนำาข้อมูลไปเผยแพร่
                  4.3.3 สรุปข้อมูล แล้วส่งให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง
                  4.3.4 นำาเสนอข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ เพ่ือประโยชน์แก่การนำาไปใช้ ได้แก่ จำาแนก
ตามหน่วยงาน และจำาแนกตามสมรรถนะ 10 ด้าน 

ระยะท่ี 2 ระยะการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

 ระยะนี้เป็นการนำากรอบสมรรถนะหลักฯ แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ
เอกสารทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่พัฒนาข้ึนในระยะท่ี 1 ไปทดลองใช้ 
มีการดำาเนินการดังนี้
 1. ศกึษารายละเอยีดกรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีน และแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะ
หลักสู่ห้องเรียน ตัวอย่างแผนการสอน และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ 
 2. คดัเลือกโรงเรยีนกลุ่มตัวอยา่ง การวจัิยนีมุ้ง่ศกึษาการพฒันากรอบสมรรถนะผู้เรยีนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนนำาร่อง  ในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวม 6  โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา  โดยโรงเรียนจะ
ครอบคลุมใน 4 ภูมภิาค ได้แก ่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หลายสังกัด 
ได้แก่ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สงักัดสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และสงักัด 
สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  รวมจำานวนผู้บริหาร 8 คน และจำานวนครู 36 คน รวมจำานวน 
ผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังสิ้น 44 คน  รายละเอียดดังตารางท่ี 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. 
ท่ีย่อมาจาก สมรรถนะ เพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร ประกอบด้วย
  3.1 แบบ สม.1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและครูร่วมทดลองใช้กรอบ

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 และข้อค้นพบท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างการทดลองของผู้วิจัย 
  3.6 แบบ สม.6 แบบสรุปผลการดำาเนินงานในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ไปใช้ในการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
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 4. พัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการนำากรอบสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นไปทดลองใช้ในสถานศึกษา โดยการกำาหนดเวลาสำาหรับ
การดำาเนินการ โดยจัดเป็นหลักสูตรชี้แจงทำาความเข้าใจแก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน 
เรียนนำาร่องในการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 1 วัน ออกแบบกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา พัฒนาสื่อและเอกสารท่ีใช้ 
ในการดำาเนินการ รายละเอียดดังตารางท่ี 7

ต�ร�งที่ 7  กำาหนดการประชมุปฏิบติัการการนำากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดับประถมศกึษา
     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. ผูวิ้จยัวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยกำาหนดแหลง่ข้อมลู  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
เครื่องมือท่ีใช้  ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 8
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ต�ร�งที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการ 
  ทดลองใชก้รอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนตน้ สำาหรบัหลกัสตูรการศกึษา 
  ข้ันพื้นฐาน

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

- การแจกแจงความถ่ี

ครูร่วมทดลอง

แบบ สม.3

แบบสอบถามข้อมูลของคร ู
รายบุคคลด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น

- แบบสอบถาม - ค่าร้อยละ

- การแจกแจงความถ่ี

- 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
ข้อค้นพบท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
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. ดำาเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะและแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
  การสร้างความเข้าใจกรอบสมรรถนะผู้เรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับ 
ประถมศึกษาตอนตน้  ตลอดจนจัดให้มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ทรงคุณวุฒิและครูจากโรงเรียนอ่ืน ๆ   
เพ่ือรว่มกันทำาความเข้าใจกรอบสมรรถนะผูเ้รยีนกับผูบ้ริหารและครผููส้อนระดับประถมศกึษาตอนตน้  
รายละเอียดดังตารางท่ี 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
เปล่ียนเรียนรู้

3. นำาเสนอ 4 แนวทาง 
ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะ

4. แลกเปล่ียนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการ 
พัฒนา ผู้ 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
สมรรถนะผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ สำาหรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำานวน 6 โรงเรยีน  
ใน 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ  เปน็ระยะเวลา 10 สปัดาห์ เพือ่ศกึษาความเหมาะสมของการนำากรอบสมรรถนะ 
หลัก 10 สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้  ศึกษากระบวนการ
และแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ รวมถึงศึกษาปัจจัยเอื้อและ
อุปสรรคในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ โดยมีข้ันตอนในการดำาเนินการ คือ 
  1) ครูศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างจาก 4 แนวทาง 
ท่ีกำาหนดให้
  2) ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้นำาสมรรถนะสู่ห้องเรียน โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และบริบทการทำางานของครูในโรงเรียน
  3) ครูทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะ รวมถึงบันทึกผล ข้อสังเกต  
ข้อค้นพบระหว่างการดำาเนินการทดลองใช้กรอบสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น
 8. การติดตามประเมินผล หนุนเสริม แนะนำา  
      ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลองใช้ 
กรอบสมรรถนะผูเ้รียนระดับประถมศกึษาตอนต้น โดยนกัวิจัยและผูท้รงคณุวุฒิต่าง ๆ  สำาหรับหลกัสตูร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จำานวน 6 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ  โดยรายละเอียดของการติดตาม 
ผลการทำางาน และเตมิเตม็ หนนุเสรมิ เตมิความรู ้แลกเปล่ียนความคิด   มรีายละเอยีด ดงัตารางท่ี 10
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ต�ร�งท่ี 10  รายละเอียดและกำาหนดการ การดำาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
   ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับ 
   ประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม ช่วงเวล� โรงเรียนท่ีเข้�ร่วม นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมนิเทศ ติดต�ม หนุนเสริม

1. พบปะคณะครู  
และผู้บริหารซักถาม
สัมภาษณ์ สิ่งที่ครู 
และผู้บริหารดำาเนิน
การและปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

2. ทบทวนสมรรถนะ
และแนวทางพัฒนา 
ผู้เรียน

3. เติมเต็มความรู้ 
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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กิจกรรม ช่วงเวล� โรงเรียนท่ีเข้�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  จัดขึน้ในวนัเสารท์ี ่22 กนัยายน พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
โดยประกอบดว้ยโรงเรียนจำานวน 4 โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนสาธติราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำา) โรงเรียนบ้านขอบด้ง  และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ครั้งที่ 2 จัดข้ึนในวันเสาร์ท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียน
อนุบาลหนูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทท่ี 3 วิธีดำาเนินการวิจัย

 ในการจัดกิจกรรมสนทนากลุม่ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่ แยกห้องประชุม เพือ่สอบถามความคดิเหน็ 
ของกลุม่ครผููส้อน และของผูบ้รหิารสถานศกึษา เก่ียวกับในเรือ่งการพัฒนาหลกัสตูรองิกรอบสมรรถนะ 
และการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ โดยในกลุ่มของครูผู้สอนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย และในกลุ่ม 
ของผูบ้รหิารสถานศึกษาแบง่ออกเปน็ 3 กลุม่ย่อย มกีารแจกแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเหน็ 
ในกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษามีจำานวนข้อคำาถามท้ังหมด จำานวน 10 ข้อ และในกลุ่มของครูผู้สอน 
มีข้อคำาถามจำานวนท้ังหมด 19 ข้อ โดยแบ่งการสนทนากลุ่มท้ังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
 10. ถอดบทเรียนการดำาเนินงานของโรงเรียน
 11. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการถอดบทเรียนสถานศึกษาฯ
 12. ปรับปรุงกรอบสมรรถนะและแนวทางการนำากรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียน
  ประมวลผลจากการศึกษาผลการดำาเนินการจากโรงเรียนกลุ่มทดลอง เพ่ือนำาผลจาก
การดำาเนินการไปปรับปรุงกรอบสมรรถนะท่ีเหมาะสม  และนำาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ในการนำากรอบสมรรถนะสู่ห้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การดำาเนินการเมื่อต้องนำากรอบสมรรถนะหลักสู่ห้องเรียนต่อไป

ระยะที่  3 การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับ  

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

 การจัดทำาขอ้เสนอเชงินโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผูเ้รียนสำาหรับหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สู่การปฏิบัตินั้น มีลำาดับการดำาเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
 1. ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัยท่ีสำาคัญท่ีเป็นข้อค้นพบจากการดำาเนินการวิจัย ให้กับ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการวิพากษ์และอภิปรายในประเด็นสำาคัญร่วมกัน
 2. นำาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ซ่ึงมีสาระสำาคัญ ดังนี้
  2.1 ข้อเสนอเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อม
ก่อนการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้  ใน 3 ประเด็นสำาคัญ คือ Why?  What?  How?
  2.2 ข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ในช่วงเปลีย่นผา่นจากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานสูห่ลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ
  2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 3. นำาเสนอร่างข้อเสนอเชงินโยบายให้กับคณะผู้ทรงคณุวฒิุ เพือ่พจิารณาถึงความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้ของข้อเสนอดังกล่าว
 4. รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มาดำาเนินการปรับปรุงเก่ียวกับข้อเสนอ 
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเตรียมความพร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่าน
 5. ดำาเนินการจัดทำาเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
ขับเคล่ือนการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐานสู่การปฏิบัติฉบับสมบูรณ์



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน123

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  สำาหรับหลักสูตร  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ ดังนี้ี้

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

 1.1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
  กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
 1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของ 
  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 สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยท่ีครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอน 
 2.4 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียน  
  2.4.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับครู  
  2.4.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  
 2.5 บทบาทของผู้บริหาร
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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 2.6 ปัญหาท่ีพบและวิธีแก้ไข  
 2.7 สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิด 
  ความสำาเร็จ
 2.9 ข้อเสนอแนะ
 2.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดการทดลอง
  2.10.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก 
    การตอบแบบสอบถาม
  2.10.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะจาก 
    การสนทนากลุ่ม
ตอนที่ 3  ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในก�รขับเคล่ือนก�รนำ�กรอบสมรรถนะผู้เรียนสำ�หรับหลักสูตร
ก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

ตอนที ่1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลกัของผู้เรยีนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  และกรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

 การนำาเสนอผลการวิจัยในตอนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการนำาเสนอผลการสังเคราะห์ 
และพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบสมรรถนะหลัก 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้าง 
องคป์ระกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้กับขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยรายละเอยีด 
มีดังนี้
 1.1 ผลการพฒันากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้รียนระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ 
กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มระหว่างนักการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถสรุปผลการสังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังต่อไปนี้
  สมรรถนะหลักของผูเ้รยีนระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.3 ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry  
   and Scientific Mind) 
  1.4 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
  องค์ประกอบท่ี 2  คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) ประกอบด้วย 2 สมรรถนะหลัก 
  ได้แก่ 
  2.1 ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal  
   Growth)
  2.2 ด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and  
   ntrepreneurship)
  องคป์ระกอบท่ี 3 คนไทยส�ม�รถสงู (Smart Thais) ประกอบดว้ย 2 สมรรถนะหลกั  
  ได้แก่ 
  3.1 ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (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  ด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล (Active Citizen and  
   Global Mindedness)
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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน สามารถนำาเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภ�พที่ 10  โครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย

โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าเสนอในลักษณะแผนภาพโครงสร้างสมรรถนะได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

คนไทยฉลำดรู้ 
(Literate Thais) 

คนไทยที่อยู่ดีมีสุข 
(Happy Thais) 

พลเมืองไทยที่ใส่
ใจสังคม (Active 

Thai Citizens) 

คนไทยสำมำรถสูง 
(Smart Thais) 

ด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน

ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ด้านทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน

ด้านทักษะอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ

ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม

ด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล

ด้านการท างานแบบรวมพลัง  เป็นทีม 
และภาวะผู้น า

ด้านพลเมืองตื่นรู้ที่มีส านึกสากล

ภาพท่ี แสดงโครงสร้างสมรรถนะหลักคนไทย

คนไทยอยู่ดีมีสุข

พลเมืองไทยใส่พลเมืองไทย 

ใส่ใจสังคม	(Active	
Thai	Citizen)

และมีภ�วะผู้นำ�

ด้�นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล
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 1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์
  การประเมินสมรรถนะของผูเ้รยีนระดับประถมศกึษาตอนต้น ตามกรอบโมเดลโครงสรา้ง
สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ คณะผู้วิจัยดำาเนินการโดยประเมินผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ
ใน 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ ได้แก่ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สำานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จำานวนทัง้ส้ิน 2,337 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratification
Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนมากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล ซ่ึงโครงสร้างองค์ประกอบของ
สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
  องค์ประกอบที ่1 คนไทยฉลาดรู ้(Literate Thais) ประกอบไปด้วย 4 สมรรถนะหลกั ได้แก่ 
ด้านภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (X1) ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน (X2) ด้านการสืบสอบ 
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (X3) และด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (X4)
  องค์ประกอบท่ี 2 คนไทยอยูดี่มสุีข (Happy Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะหลัก ได้แก ่
ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (X5) และด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (X6)
  องค์ประกอบท่ี 3 คนไทยสามารถสูง (Smart Thais) ประกอบไปด้วย 2 สมรรถนะ 
หลัก ได้แก่ ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม (X7) และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล (X8)
  องค์ประกอบท่ี 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen) ประกอบไปด้วย 
2 สมรรถนะหลัก ได้แก่ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา (X9) และด้านการ
เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล (X10)
  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
พบว่าตัวแปรที่บ่งชี้สมรรถนะหลักของผู้เรียนทุกสมรรถนะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กัน ลักษณะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะเป็นความสมัพนัธท์ัง้ในทศิทางบวก โดยมค่ีาความสมัพนัธอ์ยู่ระหวา่ง 
0.332 - 0.689 ซ่ึงมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในส่วนของสมรรถนะหลักพบว่า 
สมรรถนะท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (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 
สมรรถนะเหล่านี้มีความสัมพันธ์เพียงพอท่ีจะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมรรถนะ 
หลักของผู้เรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภาพท่ี 4.1 พบว่า โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะหลัก 
ของผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ 
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(Chi-square = 14.72) ทีอ่งศาอิสระเทา่กับ 13 โดยมีค่าความนา่จะเป็นเทา่กับหรือเข้าใกล ้1 (P=0.32546) 
แตกต่างจากศนูย์อย่างไม่มีนยัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 คา่ดัชนวัีดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.999 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.995 และค่าดัชนีรากของกำาลัง 
สองเฉลี่ยของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00705 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลโครงสร้างของ 
สมรรถนะหลักของผู้เรยีนมีความสอดคล้องหรอืกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจักษ์ และสามารถนำาไปใช้
อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้
  เมือ่พิจารณาคา่นำา้หนักองคป์ระกอบหรือนำา้หนักความสำาคญัของสมรรถนะหลักผู้เรียน 
ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่านำ้าหนักองค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะมีค่าต้ังแต่ 0.41 - 0.58 และ 
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ (Literate Thais) พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความ
สำาคญัมากทีส่ดุคอื ด้านคณิตศาสตรใ์นชีวติประจำาวนั รองลงมา คอื ด้านการสบืสอบทางวทิยาศาสตร์
และจติวิทยาศาสตร ์ตามลำาดับ ในองค์ประกอบท่ี 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข (Happy Thais) พบว่า สมรรถนะ
ท่ีมีนำา้หนกัความสำาคญัมากท่ีสดุคอื ด้านทักษะชวีติและความเจริญแห่งตน ในองคป์ระกอบท่ี 3 คนไทย
สามารถสูง (Smart Thais) พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความสำาคัญมากที่สุดคือ ด้านทักษะ 
การคิดข้ันสูงและนวัตกรรม และในองค์ประกอบท่ี 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (Active Thai Citizen)
พบว่า สมรรถนะที่มีนำ้าหนักความสำาคัญมากที่สุดคือ ด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และม ี
ภาวะผู้นำา โดยโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถนำาเสนอได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภ�พที่ 11 โมเดลโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 

ผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค สแควร์ 
ท่ีองศาอิสระเท่ากับ โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับหรือเข้าใกล้ 1 แตกต่าง

จากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ( เท่ากับ 0.999 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ และค่าดัชนีรากของก าลังสอง
เฉล่ียของส่วนเหลือ เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าโมเดลโครงสร้างของสมรรถนะ
หลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปใช้อธิบาย
สมรรถนะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบหรือน้ าหนักความส าคัญของสมรรถนะหลักผู้เรียนในแต่
ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในแต่ละสมรรถนะมีค่าตั้งแต่  และเมื่อ
พิจารณาในองค์ประกอบที่ 1 คนไทยฉลาดรู้ ( พบว่า  สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญ
มากที่สุดคือ ด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน รองลงมา คือ  ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ  ในองค์ประกอบท่ี 2 คนไทยอยู่ดีมีสุข ( พบว่า สมรรถนะท่ีมี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ในองค์ประกอบที่ 3 คนไทย
ความสามารถสูง ( พบว่า  สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูงและนวัตกรรม และในองค์ประกอบที่ 4 พลเมืองไทยใส่ใจสังคม (
พบว่า สมรรถนะที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดคือ ด้านการท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และภาวะ
ผู้น า โดยโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้

 

ภาพที่  โมเดลโครงสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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 จากผลการวิจัยดังกล่าว นำามาสู่การพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ดังนี้ 

ภ�พที่ 12  สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นหลังปรับปรุง
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ตอนท่ี 2  ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

 2.1 กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
  จากการลงพืน้ท่ีของคณะผูว้จิยัในโรงเรียนท่ีเข้าโครงการร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะหลกั 
ท้ัง 10 สมรรถนะ พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครู พบว่า แต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการนำา 
กรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีข้ันตอนหลัก 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  
  เกีย่วกบัสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ และสำาเนาเอกสารคู่มือครูใหกั้บครูผู้สอน 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุกคน
 - ผู้บริหารจัดประชุมทำาความเข้าใจและพูดคุยวิเคราะห์กรอบสมรรถนะกับครูท่ี 
  จะนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้
 - ผู้บริหารประชุมวางแผนร่วมกันกับครูร่วมทดลองใช้กรอบสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกแนวท�งก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน
กิจกรรมที่ทำ�  - ประชุมครูเพื่อให้ครูวางแผนการเลือกแนวทางในการนำาสมรรถนะไปใช้อย่าง
  อิสระ
 -  ประชุมครูเพื่อมอบหมายให้ครูทำาแผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีโรงเรียนกำาหนด
  เช่น
กรณีท่ี	1 - ครูในระดับช้ัน ป.1 ใช้สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเป็นแนวทาง 
  ในการสอนเรื่องการอ่านสะกดคำา
 - ครูในระดับชั้น ป.2 นำาสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะผสานกับงานเดิมในหน่วย
  การเรียน
 - ครใูนระดบัชัน้ ป.3 บรูณาการสมรรถนะหลักกับกลุ่มสาระตา่ง ๆ  ในหน่วยฉลาดซือ้  
  ฉลาดใช้ 
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กรณีท่ี	2 - มอบหมายกรอบสมรรถนะตามความสามารถและความเหมาะสมกับระดับชั้น
  โดยทมีวิชาการโรงเรียนใหก้ารสนับสนุนและอำานวยความสะดวกใหแ้ก่ครูทีเ่ป็น
  กลุ่มทดลอง ใชแ้นวทางทีส่อดคล้องกบัแนวทาง (Gathering, Process, Applying
  and Self-regulating : GPAS) ของโรงเรยีน และไมท่ำาใหเ้ปน็ภาระงานเพิม่เตมิ
  แก่ครูท่ีเป็นกลุ่มทดลอง
กรณีท่ี	3  - กำาหนดเลือกแนวทางท่ี 1 และแนวทางท่ี 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
 โดยมท้ัีงแบบเปน็ทางการ คือ ประชุมตดิตามงาน ตรวจแผนการการจัดการเรยีนรู้ 
 สงัเกตการสอน พรอ้มใหค้ำาแนะนำา และแบบไมเ่ปน็ทางการ คือ การพดูคุย สอบถาม
 ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ เป็นต้น ซ่ึงผู้ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือครู มีดังนี้
 - กลุ่มเพื่อนครูในโรงเรียน
 - หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 - ทีมวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย ท่ีปรึกษาของโรงเรียน รองผู้อำานวยการ
  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
 - รองผู้อำานวยการโรงเรียน หรือผู้อำานวยการโรงเรียน
 - ศึกษานิเทศก์และคณะผู้วิจัย     

 ทัง้นีก้ระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพฒันาผู้เรียนในแต่ละโรงเรยีน มีรายละเอยีด 
ของกิจกรรมและบทบาทของบุคคลต่าง ๆ  ในโรงเรียนแตกต่างกันไป ตามบริบท นโยบาย และระบบ 
การบริหารงานของแต่ละโรงเรียน
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 2.2  การเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะ 
อนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้พัฒนากรอบ 
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 10 ด้าน รวมทั้ง 
ได้พัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ตอนต้นไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 งานเดิมเป็นฐาน ผสานสมรรถนะ แนวทางที่ 2 
สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด แนวทางท่ี 3 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ และแนวทางท่ี 4 
สมรรถนะชีวติ ในกจิวัตรประจำาวนั คณะผู้วจัิยจึงได้ทดลองนำา กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ สามารถสรุปข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนได้ ดังตารางท่ี 11

ต�ร�งที่ 11  ข้อมูลการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน

จำ�นวน 
แผนก�รสอน

ท้ังหมด

จำ�นวน 
แผนก�รสอน
ท่ีใช้แนวท�ง

ท่ี 1

จำ�นวน 
แผนก�รสอน
ท่ีใช้แนวท�ง

ท่ี 2

จำ�นวน 
แผนก�รสอน
ท่ีใช้แนวท�ง

ท่ี 3

จำ�นวน 
แผนก�รสอน
ท่ีใช้แนวท�ง

ท่ี 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  แสดงใหเ้หน็ว่าครูส่วนใหญ่ เลือกใช้แนวทางท่ี 1 ในการนำากรอบสมรรถนะ
หลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.0  รองลงมาคือ แนวทางท่ี 2 
และ แนวทางท่ี 3  จำานวนแนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และน้อยท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 4 
จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.0
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 2.3 การนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน จดักิจกรรม
การเรียนรู้ และประเมินผล
  ในส่วนของการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน จัดกจิกรรม 
การเรียนรู้ และประเมินผลน้ัน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ 
การนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ย่อยท่ีครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอน จากการศึกษาพบข้อมูล ดังนี้
  2.3.1  คว�มเข้�ใจของผู้บริห�รและครูเกี่ยวกับก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปใช้ 
ในก�รพัฒน�ผู้เรียน 
  คณะผู้วจัิยไดจั้ดประชมุเชงิปฏบัิตกิาร “วเิคราะหต์วับ่งชี ้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เทยีบกรอบสมรรถนะผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้” เพือ่ชีแ้จงและสรา้งความเข้าใจของผู้บริหาร 
และครเูกีย่วกบักรอบสมรรถนะหลักและการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพฒันาผู้เรยีนหลังจาก 
การประชุมมีการสำารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งในกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัย
และกลุ่มโรงเรียนท่ีเข้าร่วมวิพากษ์  สรุปข้อมูลได้ ดังตารางท่ี 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
     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)
     สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
     สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22
17
7
9
5

36. 7
28.3 
11.7
15.0
8.3

 จากตารางที ่12 พบวา่ ผูเ้ข้ารบัการอบรมสว่นใหญเ่ปน็คร ูจำานวน 49 คน คดิเปน็รอ้ยละ 81.7 
และส่วนใหญ่ปฏบัิติงานอยู่ในสังกัดสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำานวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.7
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ต�ร�งที่ 13 จำานวนและรอ้ยละของความคดิเห็นของผู้เขา้รบัการอบรมท่ีมีต่อความเขา้ใจเก่ียวกับ 
                การนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ 
 ในการพัฒนาผู้เรียน
                 (n = 10)

ข้อท่ี คว�มคิดเห็น
ระดับคว�มคิดเห็น (ร้อยละ)

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง

ค่อนข้าง
น้อย น้อย ไม่

เข้าใจ

1 เข้าใจความเปน็มาและความสำาคัญของ
การพัฒนากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีน

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 เข้าใจหลกัการออกแบบแผนการจดัการ
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 - -

 จากตารางท่ี 13  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเข้าใจในการนำา 
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน 
ของคำาอธิบายสมรรถนะหลกั 10 สมรรถนะ ลกัษณะและผลการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะ  
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.0
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ต�ร�งที่ 14 สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นจากคำาถามปลายเปิด เกี่ยวกับความเข้าใจในการนำา
  กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในการพัฒนา 
  ผู้เรียนของผู้เข้ารับการอบรม

ประเด็นคำ�ถ�ม และคว�มคิดเห็น

1. ท่�นจะนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนไปใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน 
 ได้อย่�งไร
 คว�มคดิเหน็ : นำากรอบสมรรถนะไปบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
ในแต่ละวิชา โดยนำามาประยุกต์เข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้เดิมที่ทำาอยู่แล้ว อาจจะปรับเปลี่ยน 
เพ่ิมเติมและเสริมสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก ประยุกต์ใช้กรอบ 
สมรรถนะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำาไป 
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ครูควรร่วมกันวางแผนเพ่ือปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดย 
นำากรอบสมรรถนะไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ 
ในการเรียนรู้มากขึ้น จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดขั้นสูง เน้น 
การแก้ปัญหาของนักเรียนโดยเช่ือมโยงสมรรถนะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน เขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง สามารถนำาความรูแ้ละทกัษะไปใชใ้นการแก้ปญัหาในสถานการณ์จริง
หรือในชีวิตประจำาวันได้

2. ท่�นต้องก�รได้รับคว�มรู้เพิ่มเติมในเร่ืองใดบ้�งท่ีเก่ียวข้องกับก�รนำ�กรอบสมรรถนะ 
 หลักไปใช้
 คว�มคิดเห็น : เทคนิควิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกรอบสมรรถนะ เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนสมรรถนะท่ีหลากหลาย และการวดัและประเมนิผลสมรรถนะของนกัเรียน 
ตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลายในการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้
กับผู้เรียน ต้องการให้มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะมาให้ทดลองใช้ อยากทราบข้อมูล
ที่เข้าใจง่ายขึ้นเก่ียวกับแนวทางการใช้สมรรถนะกับการเรียนการสอน และการยกตัวอย่างการสร้าง
สถานการณ์เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
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ประเด็นคำ�ถ�ม และคว�มคิดเห็น

3. คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
 คว�มคดิเห็น : เวลาท่ีใช้ในการประชุมช้ีแจงน้อยเกินไปครยัูงไม่คอ่ยเข้าใจชัดเจน ควรเพิม่ 
ระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการสมรรถนะหลักของผู้เรียน ให้ครูได้ฝึกทำาแผนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบัน 
ครูกำาลังประสบปัญหางานล้นมือ คือนอกเหนือจากงานสอนในหน้าท่ียังมีงานรับผิดชอบอื่น ๆ 
เพิ่มเติม งานจร และงานอบรมต่าง ๆ ถ้าครูต้องมาคิดแผน คิดกิจกรรมเองใหม่ ครูก็สามารถทำาได้ 
แต่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเพ่ือการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะมีงานประจำาทุกวัน 
มงีานจรทกุเสาร/์อาทติย์ อาจสง่ผลต่อการจัดการเรยีนการสอนใหม้คุีณภาพไมดี่เทา่ทีค่วร ต้องการแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะหลัก เพ่ือให้ 
ครูสามารถนำาไปใช้ได้เลย และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของครู  
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 2.3.2 สมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยทีค่รนูำ�ม�ใชอ้อกแบบก�รเรยีนก�รสอน 
 คณะทำางานวางแผนจัดทำากรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ได้นำาแผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ครูนำามาใช้ 
ออกแบบการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมดจำานวน 38 แผน 
ซ่ึงสรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางท่ี 15

ต�ร�งที่ 15  สมรรถนะหลักท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน 

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. สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 38 19 50.0
8. สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 38 6 15.8
9. สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 
   และมีภาวะผู้นำา

38 18 47.4

10. สมรรถนะหลักด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้
     ท่ีมีสำานึกสากล

38 8 21.1

 จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า สมรรถนะหลักท่ีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 
86.8 อันดับท่ี 2 คือ สมรรถนะหลักด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม จำานวน 19 แผน คิดเป็น 
ร้อยละ 50.0 และอันดับท่ี 3 คือ สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะ 
ผู้นำา จำานวน 18 แผน คิดเป็นร้อยละ 47.4 สำาหรับสมรรถนะท่ีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ้
น้อยท่ีสุด คือ สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล จำานวน 6 แผน คิดเปน็ร้อยละ 15.8
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 เมื่อพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักท่ีครูนำามาใช้ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี 1 
แนวทางท่ี 2 แนวทางท่ี 3 และแนวทางท่ี 4  สามารถสรุปข้อมูลด้านการนำาสมรรถนะหลักมาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอนได้ ดังตารางท่ี 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
ข้ันสูงและนวัตกรรม

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
ท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล

8 3 37.5 1 12.5 4 50.0
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 จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียน 
การสอนท้ัง 4 แนวทาง โดย 1) สมรรถนะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พบในแผนการจัดการจัด 
การเรยีนรูแ้นวทางท่ี 1 มากท่ีสดุ จำานวน 17 แผน คิดเปน็ร้อยละ 51.5  2) สมรรถนะด้านคณติศาสตร ์
ในชีวิตประจำาวัน พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 1 มากท่ีสุด 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 พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด จำานวน 11 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.6 
6) สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทาง 
ท่ี 3 มากท่ีสุดจำานวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 83.3 7) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 มากที่สุด จำานวน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 52.6 
8) ทักษะด้านการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 3 
มากที่สุด จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0 9) ทักษะด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำา พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 55.6 
และ 10) สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้
แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด จำานวน 4 แผน คิดเป็นร้อยละ 50.0
 เม่ือพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักรายสมรรถนะจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
ทัง้หมดจำานวน 38 แผน สามารถสรปุข้อมลูดา้นการนำาสมรรถนะหลกัมาใชใ้นการออกแบบการเรยีน
การสอนได้ ดังนี้
 สมรรถนะด้�นภ�ษ�ไทยเพ่ือก�รสื่อส�ร
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  พบสมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มากท่ีสุด โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 นำาไป
ใช้ในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ  มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.0 สำาหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นำาไป
ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 30.0  ดังข้อมูลในตารางท่ี 17
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บทท่ี 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%

อ่ืนๆ 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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บทท่ี 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%

อ่ืนๆ
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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากท่ีสุด โดยพบว่า นำาไปใชใ้นวิชาคณิตศาสตร์มากท่ีสุดคดิเป็นร้อยละ 50.0  
ดังข้อมูลในตารางท่ี 18

ต�ร�งที่ 18 การนำาสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบ
       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%

อ่ืนๆ
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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งที่ 18  การนำาสมรรถนะย่อยด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวันท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบ
                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%

อ่ืนๆ
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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และจิตวิทย�ศ�สตร์
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด โดยพบว่า นำาไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดังข้อมูลในตารางท่ี 19

ต�ร�งที่ 19 การนำาสมรรถนะย่อยดา้นการสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ทีค่รูนำามาใช้ 
                 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%

อ่ืนๆ 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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บทท่ี 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รสื่อส�ร
 จากผลการวเิคราะหข้์อมลูพบวา่ พบสมรรถนะหลักดา้นภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จำานวนเท่ากัน  โดยพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 นำาไปใช้ในวิชาภาษาไทยมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.7 สำาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  นำาไปใช้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์และบูรณาการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 ดังข้อมูลในตารางท่ี 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%

อ่ืนๆ 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%
อ่ืนๆ 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 มากทีสุ่ด  โดยพบวา่ นำาไปใช้ในวชิาอ่ืน ๆ  มากทีสุ่ดคิดเป็นร้อยละ 81.8  
ดังข้อมูลในตารางท่ี 21

ต�ร�งที่ 21 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นทกัษะชวิีตและความเจริญแหง่ตนทีค่รูนำามาใชใ้นการออกแบบ 
  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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ต�ร�งที่ 21 การนำาสมรรถนะยอ่ยดา้นทกัษะชวิีตและความเจริญแหง่ตนทีค่รูนำามาใชใ้นการออกแบบ 
  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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะอ�ชีพและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร
 จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า พบสมรรถนะหลักดา้นทกัษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 มากทีสุ่ด  โดยพบวา่ นำาไปใช้ในวชิาอ่ืน ๆ  มากทีสุ่ดคิดเป็นร้อยละ 93.8  
ดังข้อมูลในตารางท่ี 22

ต�ร�งที่ 22 การนำาสมรรถนะย่อยด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการท่ีครูนำามาใช้
       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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสุด  โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.2  
ดังข้อมูลในตารางท่ี 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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บทท่ี 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 %



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน152

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  
เพียงระดับเดียวคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่น ๆ    
เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 44.4  ดังข้อมูลในตารางท่ี 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภ�วะผู้นำ�
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พบสมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และภาวะผู้นำาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสุด โดยพบว่านำาไปใช้ในวิชาอื่นๆ  มากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 75.0 ดังข้อมูลในตารางท่ี 25

ต�ร�งท่ี 25 การนำาสมรรถนะย่อยด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา 
  ท่ีครูนำามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน

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%
อ่ืนๆ 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%

อ่ืนๆ 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 สมรรถนะหลักด้�นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำ�นึกส�กล
 จากผลการวเิคราะหข้์อมูลพบวา่ พบสมรรถนะหลักดา้นพลเมืองทีเ่ข้มแขง็/ตืน่รูท้ีมี่สำานกึสากล 
ในระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มากทีสุ่ด โดยพบวา่นำาไปใชใ้นวชิาอืน่ ๆ  และวชิาบรูณาการ มากทีสุ่ด
คิดเป็นร้อยละ 50.0  ดังข้อมูลในตารางท่ี 26

ต�ร�งที่ 26 การนำาสมรรถนะย่อยดา้นพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง/ตืน่รูท่ี้มสีำานกึสากล ท่ีครนูำามาใชใ้นการออกแบบ 
                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 อ่ืนๆ 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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บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 2.4 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน  
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับครูและ 
นักเรียน หลังจากท่ีนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ตอนต้นในสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
  2.4.1  ก�รเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับครู ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า  
เม่ือนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนระดบัช้ันประถมศกึษาตอนตน้ในสถานศกึษา ตวัครูมี 
การเปล่ียนแปลงท้ังในด้านการออกแบบการเรียนการสอน ลักษณะ/เทคนิคการสอนท่ีครูนำามาใช้  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือและแหล่งทรัพยากร การวัดและประเมินผล  
และด้านอื่น ๆ ดังรายละเอียด
  ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล  
  ครูมีการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่นน้การปฏบัิติจริงและเนน้กระบวนการกลุม่มากขึน้ 
คำานึงถึงการเชือ่มโยงสมรรถนะและกิจกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะ 
ท่ีต้องการ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ตัวช้ีวัด และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกันเพ่ือออกแบบกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครู 
ในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือ 
ปฏิบัติมากข้ึน เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากข้ึน มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้สื่อสาร ทำางานกลุ่ม 
การสะท้อนการเรียนรู้/สมรรถนะ หลากหลายขึ้น เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วจะมี 
การตรวจเช็คกิจกรรมว่าทำาแล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่ ขณะที่ครูสอนมีการเช่ือมโยง 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน มีการใช้คำาถามย้อนกลับ เพื่อให้ได้สมรรถนะท่ีต้องการ เช่น 
การสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ข้อคิดที่ได้ การแก้ปัญหา รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่น 
ในวิชาท่ีตนเองสอนมากข้ึน และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากข้ึน ในด้าน 
การประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะท่ีเกิดกับนักเรียน จึงมีการประเมินท่ีหลากหลายขึ้น 
โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงานนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้น 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 “	ครูใช้กิจกรรมในการสอนมากข้ึน	จัดกิจกรรมให้หลากหลายข้ึน	ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากข้ึน
จากครูเขียนข้ึนกระดานเป็นให้เด็กเขียน	 ทำา	 	 แต่งเรื่อง	 เล่า	 มากข้ึน	 เนื่องจากครูต้องเหลือบมอง 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”
	 “ในตวัสมรรถนะทีแ่ตกออกมา	ครจูะเหน็แนวทางในการจัดกจิกรรมมากขึน้	แทนทีค่รจูะแจก 

แต่ใบงาน	มีการให้เด็กทำากิจกรรมมากข้ึน	เด็กได้	active	ข้ึน”
	 “ครูออกแบบกิจกรรมได้มากข้ึน	แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำา		จึงยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก”
	 “การเขยีนแผนจะคำานึงสมรรถนะมากขึน้	และคิดถงึกจิกรรมท่ีสอดคลอ้งเพ่ือใหเ้กดิสมรรถนะ” 



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน156

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 “ครูต้องบูรณาการในการสอนเด็กให้รู้แต่ละเรื่องและเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นได้	 จากเดิมคิดว่า 

ไม่จำาเป็นต้องเอาวิชาเราไปสัมพันธ์กับวิชาอื่น”
	 “ครูส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์หลักสูตร	 ตัวช้ีวัด	 และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกันเพื่อออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน		ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมรรถนะท่ีครูเห็น
ความสำาคัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำาและเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”
	 “ครูมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน	 	 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นสมรรถนะ	 ครูมีความพยายามในการทำางานและเห็นความสำาคัญของการให้นักเรียนได้ลงมือทำา
และเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจากการบรรยายของครู”
	 “ครูมีการออกแบบใบงานท่ีดึงดูดความสนใจของเด็กมากข้ึน”
	 “ออกแบบฝึกให้เด็กได้ฝึกคิดมากข้ึน”
	 “เดิมครูเน้นให้ความรู้	(K)	เยอะ	แต่ตอนน้ีปรับกระบวนการสอนเป็นเน้นปฏิบัติมากข้ึน”
	 “เดิม	 ไม่ลงสมรรถนะในแผน	 แต่ตอนน้ีเอาสมรรถนะมาลงในแผน	 และเช่ือมโยงสู่ 
การประเมิน	 	 และครูพบว่า	 การส่งเสริมสมรรถนะเกิดขณะจัดกิจกรรมซ่ึงท่ีผ่านมาครูมองข้ามและ
มุ่งไปเน้นตัวชี้วัดตามหลักสูตรมากกว่า”
	 “เวลาเขียนแผนจะตรวจเช็คกิจกรรมมากข้ึนว่าทำาแล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่”
	 “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ต้องคำานึงถึงการเช่ือมโยงสมรรถนะและกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีต้องการ”
	 “ครูปรับวิธีการสอน	/	กิจกรรม	/	บทบาทครูในการเป็นผู้อำานวยความสะดวก	ใช้ผังความคิด	
(การคิดชั้นสูง)”
	 “เวลาสอนจะนึกถึงสมรรถนะว่าเด็กจะเกิดหรือไม่	สะท้อนถึงตัวเด็กว่าเกิดผลจริงหรือไม่”
	 “สอนแล้วมีการเช่ือมโยงสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 อ่านเรื่อง	 ใบโบกใบบัว	 
ตอนท่ีภูผาตามหา	และไปเจอท่ีแหล่ง	นำา้	ถามเด็กวา่ทำาไมภูผาจึงหาใบโบกใบบัวเจอ	(ได้ยินเสียงกระด่ิง 
ท่ีผูกคอใบโบกใบบัว)	และเชื่อมโยงกับชีวิตเด็กว่าหากวัวท่ีบ้านหายจะทำาอย่างไร”
	 “มีการใช้คำาถามเพ่ือให้เด็กย้อนกลับ	 เพ่ือให้เด็กได้มีสมรรถนะที่ต้องการ	 เช่น	 การสื่อสาร	 
แสดงความคิดเห็น	ข้อคิดท่ีได้	การแก้ปัญหา”
	 “กระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอื่นในวิชาตนเองมากข้ึน	/	พัฒนาสื่อมากข้ึน”
	 “เวลาครูสอนไปจะเริ่มมองเห็นว่ามีสมรรถนะอื่น	ๆ	ท่ีสามารถนำามาเชื่อมโยงได้อีก”
	 “ประเมินผลจากผลงานนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากข้ึน”		
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  ด้�นลักษณะ/เทคนคิก�รสอนทีค่รนูำ�ม�ใช้  จากการวิเคราะหแ์ผนการสอนและสงัเกต 
การสอน พบว่า ครูมีการปรับกิจกรรมเป็น Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีลักษณะกิจกรรมและวิธี/เทคนิคการสอน เช่น
   - ใช้กระบวนการกลุ่ม 
   - ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ทดลอง 
   - ให้ฝึกเขียน ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน
   - ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ 
   - ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน
   - นำากระบวนการ STEM มาออกแบบบูรณาการเพือ่นำาสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรยีน 
การสอน
   - ใช้สื่อจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่ีเน้นทักษะปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม
   - ใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวยั เชน่ ของจริง นิทาน รูปภาพ YouTube  
ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก
   - สอนโดยเน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติจริงและ
กระบวนการกลุ่ม
   - ให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
   - จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  ด้�นอื่น ๆ  ครูมีการปรับเปล่ียนวิธีการทำางาน โดยมีการทำางานร่วมกับเพ่ือนครูมากขึ้น  
มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
และมีการนำา PLC มาใช้เป็นกระบวนการในทำางานและเรียนรู้ร่วมกัน  ปรับเปลี่ยนบทบาทของ 
ครูจากครูเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนเป็นผู้แนะนำาและอำานวยความสะดวก  เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ครูและนักเรียนมากข้ึน ดังรายละเอียด
	 “ครูมีการทำางานเป็นทีมในการวางแผน	ปรึกษาหารือร่วมกันในการทำางาน”
	 “ครูมีการรวมกลุ่ม	PLC	ช่วยกันคิดกับครูคนอื่น”
	 “ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสอนแบบเป็นทีม”
	 “ครตู้องหม่ันกลบัมาศกึษาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อย	มีความต่ืนตัว	พยายามเช่ือมโยง 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ”
	 “ครูกระตือรือร้น	ได้ความรู้เพิ่ม	ประดิษฐ์สื่อเพิ่มข้ึน”
	 “ครูและเด็กได้ทำางานร่วมกันมากข้ึน	ไม่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง”
	 “ครูเป็นผู้แนะนำาเด็ก	ใช้คำาถามให้เด็กแสดงศักยภาพ	คิด	ตอบมากข้ึน”
	 “ครูลดความดุลง	ใช้กิจกรรมมากข้ึน	เห็นผลท่ีเกิดกับเด็กแล้วชื่นใจ”
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  2.4.2  ก�รเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนกบันกัเรยีน ในดา้นผลทีเ่กิดข้ึนกับนักเรียนตามสมรรถนะ
หลักน้ันยังไม่ปรากฏชัดเจน เน่ืองด้วยระยะเวลาอันสั้น แต่จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ใน 
การพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากข้ึน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้มากข้ึน นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื่อมโยง
กิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก 
กล้าคิดมากข้ึน  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วย
เหลือกัน  รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากข้ึน นักเรียนได้
ออกไปนำาเสนอหน้าชั้นเรียน เกิดทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวันได้ นอกจากน้ีนักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น  
ดังรายละเอียด
	 “นักเรียนชอบท่ีได้ทำากิจกรรมมากข้ึน	วิชาภาษาไทยส่งผลต่อการอ่านของนักเรียน	นักเรียน
อ่านได้มากข้ึน	แม้จะยังเขียนไม่ค่อยได้	วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนจำาคำาศัพท์ได้มากข้ึน”
	 “นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาง่ายข้ึนจากกิจกรรมท่ีนักเรียนลงมือทำา”
	 “นักเรียนเข้าใจในเรื่องท่ีสอน	และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้	ได้ฝึกปฏิบัติ”
	 	“นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากข้ึน	เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้”
	 	“นักเรียนชอบกิจกรรมมากข้ึน	กระตือรือร้น	ต้ังใจเรียนมากข้ึน” 
	 “นักเรียนสนุกในกิจกรรม	กระตือรือร้น	สนใจในการเรียน”
	 “นักเรียนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอก
ห้องเรียน”
	 “นักเรียนกล้าแสดงออก	กล้าคิด	ปรึกษากัน”
	 “นักเรียนมีสมาธิมากข้ึน	รู้บทบาทตนเองมากข้ึน”
	 “นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน”
	 “นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำาให้มีความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมากข้ึน”
	 “นักเรียนได้ออกไปนำาเสนอหน้าชั้นเรียน	เกิดทักษะการสื่อสาร	การแก้ไขปัญหา	ซ่ึงสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้”
	 “นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน”
	 “นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน	และสนุกกับการเรียน”
	 “นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำาให้มีความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมากข้ึน”
	 “นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร	การแก้ไขปัญหา	ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง	ๆ	ได้จริง”
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	 “นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้	 	 ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข	 	 กล้าแสดงออก	 
ร่าเริงแจ่มใส	และมีทักษะในการทำางานเป็นทีมมากข้ึน”
		 “มีส่วนร่วมมากข้ึน	ได้ปฏิบัติ	พูด	แสดงความคิดเห็นมากข้ึน”
	 “ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 ทำาให้ได้ช่วยเหลือกัน	 นักเรียนเก่งช่วยนักเรียนอ่อน	 ทำาให้นักเรียน
อ่อนมีกำาลังใจมากข้ึน	ไม่ค่อยกังวล	มีความสุขมากข้ึน”
	 “นักเรียนทีมี่ปัญหาในการเรียนรู้บางคนสามารถแสดงสมรรถนะทีมี่อยูม่ากขึน้	กลา้แสดงออก	
และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม”
	 “นักเรียนสนุกสนาน	อยากเรียนรู้	กล้าพูดกล้าแสดงออก	ร่วมกิจกรรม	นักเรียนมีบทบาทมากข้ึน”
	 “นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มข้ึน	รู้จักคุณค่าในตนเองมากข้ึน	เห็นศักยภาพของตนเอง”
	 “นักเรียนเกิดทักษะ	และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	กระบวนการกลุ่ม”
	 “นักเรียนเกิดความผกูพันกบัครูมากขึน้	มคีวามสขุในการเรียนรู้	และทำากิจกรรม	เวลามปัีญหา
กล้าเข้ามาหาและถามครูมากข้ึน”

 2.5 บทบาทของผู้บริหาร
  จากการสังเกตของคณะผู้วิจัยในการเข้าเย่ียมโรงเรียน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ครูเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้
  1. ผูบ้ริห�รเปน็ผูน้ำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนนิง�น ผูบ้รหิารมบีทบาทในการเป็นผูน้ำาใหแ้ก่ 
ครใูนการเร่ิมต้นขบัเคลือ่นการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ในการพฒันาผูเ้รยีน เริม่ต้ังแต่การจดัประชุมช้ีแจง   
สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้อง  ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจและครูสามารถนำาสมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกข้ึน ร่วมวางแผน
กับครูในการดำาเนินงาน  กำาหนดแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละระดับชั้น   
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียด

	 “ผูอ้ำานวยการประชมุคร	ู	เพ่ือทบทวนความเข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ
และแนวทางการนำากรอบสมรรถนะหลักมาใช้ออกแบบการเรียนการสอน”
	 “ผู้อำานวยการและรองผู้อำานวยการ	 	 ประชุมคณะครู	 ป.1-3	 ทุกคน	 เพื่อชี้แจงและทำา 

ความเขา้ใจในการนำาสมรรถนะมาทดลองใช	้	สำาเนาคูมื่อแจกให้คณะครเูพิม่เตมิเพราะนำาเรือ่งสมรรถนะ
มาขยายผลกับครูท่ีไม่ได้เข้าอบรมด้วย”
	 “ผู้อำานวยการและรองผู้อำานวยการจัดประชุมครู	 	 เพื่อให้คณะครูทำาความเข้าใจในการนำา
สมรรถนะมาทดลองใช้”
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	 “ผู้บริหารประชุมวางแผนการกำาหนดครูและห้องเรียนทดลอง	 ร่วมประชุมทำาความเข้าใจ 

เกี่ยวกับสมรรถนะและแนวทางการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน”
	 “ผู้บริหารร่วมวางแผนกับครูในการปรับปรุงแผนการสอนและการนำาสมรรถนะไปใช้ 

ในการทดลองจัดการเรียนการสอน”

  2. ผูบ้ริห�รเปน็ทีป่รึกษ� ใหค้ว�มรู้ คำ�แนะนำ� ใหก้ำ�ลงัใจ และอำ�นวยคว�มสะดวก 
ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการดำาเนินงานให้แก่ครูด้านการวางแผนนำาสมรรถนะ 
ไปใช้ในแต่ละวิชาให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น และการจัดทำาแผนการจัด 
การเรียนรู้ การสนบัสนนุการดำาเนนิงาน สนบัสนนุสือ่และทรัพยากรทีจ่ำาเปน็ ใหก้ำาลงัใจ และคอยอำานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู ดังรายละเอียด
 “ผู้บริหารให้คำาแนะนำาและเป็นท่ีปรึกษา ด้านการวางแผนนำาสมรรถนะไปใช้ในแต่ละวิชา
ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้และระดับชั้น
 “ผู้บริหารให้คำาแนะนำาและหนุนเสริมในทุก	ๆ 	เรื่อง	ต้ังแต่สร้างความเข้าใจ	ทบทวนหลักการ
การนำาสมรรถนะสู่การปฏิบัติ	การติดตามผล”
	 “ผู้บริหารให้การสนับสนุน	เป็นท่ีปรึกษา	ให้ความรู้	ให้คำาแนะนำาในการเร่ิมทำา	และช่วยเหลือ
เวลามีปัญหา”
	 “ผู้บริหารให้กำาลังใจและสนับสนุนด้านต่าง	ๆ”
	 “ผู้บริหารจัดหาสื่อและทรัพยากรท่ีครูต้องการ”
	 “ผู้บริหารอำานวยความสะดวกด้านการทำาแผน	ทำาสื่อ	วัสดุอุปกรณ์”

  3. ผู้บรหิ�รเป็นผู้นิเทศก์ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ผู้บริห�รมีบทบ�ทในก�ร
นเิทศดแูลการดำาเนนิงานของครู ตดิตามตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นเิทศ ดแูลช่วยเหลอืเม่ือ 
พบปัญหา รวมท้ังติดตามผลการดำาเนินงานของครู ดังรายละเอียด
 “มีการนิเทศ	ติดตามครูอย่างใกล้ชิด	ตรวจแผนการสอน	มีการประชุมโดยใช้กิจกรรม	PLC
เพื่อให้คณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
	 “ติดตามดูแลการดำาเนินงานของครู”
	 “นิเทศ	กำากับ	ดูแลช่วยเหลือกรณีครูพบปัญหาขณะทดลอง”
	 “ตรวจแผนการสอน	นิเทศ	กำากับ	ดูแลช่วยเหลือขณะครูทดลองทำาการสอน”
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 2.6 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข  
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบและวิธีแก้ไขหลังจากนำากรอบ 
สมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพฒันาผู้เรียนระดับชัน้ประถมศกึษาตอนต้นในสถานศกึษา สามารถ
สรุปข้อมูลได้ ดังนี ้  

  ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูยังขาดความชำานาญและขาดความมั่นใจ 
ในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน ยังไมเ่ข้าใจคำาอธบิายสมรรถนะย่อย 
บางตัวที่คล้ายกัน เช่น สมรรถนะหลักภาษาไทยมีสมรรถนะย่อยที่คล้ายกัน สมรรถนะทักษะชีวิต 
และความเจริญแห่งตนกับสมรรถนะพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากลมีสมรรถนะย่อย 
ที่คล้ายกันมากหลายข้อ ทำาให้ครูไม่มั่นใจว่าจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ถูกหรือไม่ ขณะที่ตัวบ่งช้ี 
บางตัวยังคลุมเครืออธิบายไม่ครอบคลุม ครูอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ทำาให้นำามาใช้ไม่ถูก ครูพยายาม 
ต่อยอดโดยออกแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุมหลายสมรรถนะแต่ยังทำาได้ไม่ครบ ไม่ทราบว่า 
จะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอยา่งไร บางครัง้ใสส่มรรถนะดา้นหน่ึงไปแตไ่มเ่กิด กลบัไปเกิดสมรรถนะ 
ตวัอืน่ท่ีไม่ไดใ้ส่ลงไป เพราะยังไมเ่ขา้ใจกรอบสมรรถนะอย่างแท้จริง และยังหว่งเน้ือหาและการวัดผล
ท่ีต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด
  วิธีการแก้ปัญหาด้านการออกแบบการเรียนการสอน ดำาเนินการดังนี้
  1. โรงเรียนจัดประชุมเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกัน
  2. ครูร่วมกันศึกษาคู่มือและศึกษากรอบสมรรถนะ
  3. ครูวิเคราะห์ว่าในแต่ละระดับชั้นควรเกิดสมรรถนะระดับใดอย่างไร
  4. ใช้กระบวนการ PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน
  5. ปรึกษาเพื่อนครู / ปรึกษาผู้บริหาร
  6. ปรึกษาศึกษานิเทศก์เพื่อขอคำาแนะนำา

  ด้�นเวล� เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะมีไม่เพียงพอ
เนือ่งจากโรงเรียนตอ้งจัดกจิกรรมเร่ืองอืน่อกีมาก  ขณะท่ีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะจะตอ้ง
ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย จึงต้องใช้เวลามากข้ึน
  วิธีการแก้ปัญหาด้านเวลา ดำาเนินการดังนี้
  1. ปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว
  2. ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง
  3. ครูใช้การยืดหยุ่นเวลาในการสอน ซ่ึงบางครั้งต้องใช้เวลาของวิชาอื่นท่ีตนสอนหรือ
ใช้เวลาสอนของเพ่ือนคร ูบางครัง้กจิกรรมอาจไมต่่อเนือ่งกนั และบางครัง้มกีารปรบักจิกรรมใหมเ่พ่ือให้
อยู่ในเวลา  
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  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในชั้นเด็กเล็ก ป.1-3 ครูต้องใช้เวลา
มากกว่าช้ันเด็กโต เพราะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจ เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและทำากิจกรรม 
ต่าง ๆ จึงทำาให้มีปัญหาในการจัดงานให้เด็กทำา การเลือกจัดกลุ่มเด็ก การคิดกิจกรรมให้เหมาะสม 
กับความสามารถเด็กท่ีต่างกัน อีกท้ังในบางโรงเรียนมีจำานวนเด็กมาก มีข้อจำากัดในการใช้พ้ืนท่ี 
และการให้เด็กทำางานกลุ่ม
  วิธีการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดำาเนินการดังนี้
  1. ฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและการทำากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
  2. ครูต้องวิเคราะห์เด็กและเตรียมงานท่ีเหมาะกับเด็กเพิ่มเติม
  3. ใช้พื้นท่ีในการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กทำากิจกรรม
  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก 
ไม่มีเวลาในการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะ ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ NT. ในชั้น ป.3 ต้องพัฒนานักเรียน 
ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
  โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดประชุม ร่วมกันทำาความเข้าใจหลักการและรายละเอียด 
ของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน แลว้ร่วมกนัวางแผนเลอืกแนวทางในการนำามาใช ้
จัดการเรียนการสอนตามท่ีโรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน

 2.7  ส่ิงที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
  ผู้บริหารและครใูห้ข้อมลูเกีย่วกบัส่ิงทีค่รแูละโรงเรยีนต้องการความชว่ยเหลือ ในการนำา
กรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา
สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
  ด้�นก�รให้คว�มรูแ้ละพฒัน�คว�มส�ม�รถของครใูนก�รออกแบบก�รเรยีนก�รสอน 
มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจ 
concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมท้ังมี 
การพัฒนาครูในเร่ืองการจัดกิจกรรมที่แทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ 
ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน
  ด้านตัวชี้วัด มีการกำาหนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละด้านแยกตามระดับ 
ชั้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
  ด้านคู่มือและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีคำาแนะนำาด้านการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเป็นรูปธรรม รวมท้ังตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครูมีแนวทาง 
ในการทำางานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแนวทางที่ 4 อาจกำาหนดตัวอย่างที่รวมการนำากิจวัตรประจำาวัน 
มาออกแบบในลักษณะการบูรณาการภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ขณะท่ีครูบางส่วน 
ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา
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  ด้�นก�รวัดและประเมินผล ครูต้องการแนวทางการวัดและประเมินผล สมรรถนะ
ท่ีชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
  ด้�นก�รให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ มีการนิเทศติดตาม ให้ข้อแนะนำา ให้คำาปรึกษา
บ่อย ๆ ท้ังจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

 2.8  ส่ิงที่ครูคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสิ่งท่ีครูคิดว่าเป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความ
สำาเร็จ หลงัจากนำากรอบสมรรถนะหลกัไปทดลองใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีนระดบัช้ันประถมศกึษาตอนตน้
ในสถานศึกษา และวิธีแก้ไข สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้
  1. กรอบสมรรถนะและรายละเอียดกรอบสมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะ มคีวามสำาคัญใน 
การส่งเสริมนักเรียน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำาไปใช้ท่ีชัดเจน จะช่วยให้ครูเข้าใจและ
นำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำาคัญ ส่งเสริม สนับสนุน จะช่วยให้การทำางาน 
คล่องตัวข้ึน เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล ผู้บริหารควรเข้าร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
  3. ครูผู้สอน ต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ความเข้าใจของครูในการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครูวางแผน 
และเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีข้ึน โดยครูต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้เพิ่มเติม 
เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมทีห่ลากหลายเปลีย่นจาก  teacher-centered เป็น child-centered
มีการฝึกปฏิบัตเิก่ียวกับสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนแตล่ะแนวทาง 
มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวช้ีวัดท่ีมีในหน่วยการเรียนรู้เดิม ครูต้องใส่ใจนักเรียน 
มากข้ึน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดเด็กมากข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
  4. โรงเรียนต้องทำางานเป็นทีม มีการวิเคราะห์สมรรถนะและนำามาบูรณาการ 
ในการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ทำาให้ชว่ยลดเวลา และนกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เกดิสมรรถนะ
มากข้ึน
  5. ควรเพิ่มช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์
ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานข้ึน
  6. การไดรั้บข้อมลูเก่ียวกับสภาพปญัหาของนักเรียนอย่างตรงจุด / มข้ีอมูลเชงิประจักษ์
จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากข้ึน
  7. ผู้ปกครอง รับรูก้ารเปล่ียนแปลงของการเรียนการสอน และเข้าใจวา่การสอนนักเรยีน
ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก
  8. การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยควรมีการนิเทศติดตามให้มากข้ึน
  9. ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครู
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 2.9  ข้อเสนอแนะ
  จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใชใ้นการพฒันาผู้เรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา 
ตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
  	ด้�นก�รให้คว�มรูแ้ละสร�้งคว�มเข�้ใจ ควรสรา้งความเข้าใจกับคณะครูในการนำา
สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย
  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ท่ีหลากหลาย
  2. เพ่ิมเวลาอบรมเพ่ือให้เขา้ใจมากขึน้ และมีการทดลองปฏบิตั ิแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 
ก่อนนำาไปใช้จริง
  3. มีการพัฒนาครูในการนำาสมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นเรื่องการออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากท่ีสุด
  	ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�งหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
มีข้อเสนอแนะดังนี้
  1. มีตัวชี้วัดเป็นตัวต้ังต้น เพราะสมรรถนะประกอบด้วยทักษะหลายทักษะ หากไม่มี
ตัวชี้วัดเหมือนไม่มีจุดเริ่ม
  2. ตัวช้ีวัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เช่ือมโยงกับการทดสอบระดับชาติ เช่น NT / O-NET
  3. ควรปรับลดรายวิชาท่ีซำ้าซ้อน หลอมรวมสิ่งท่ีซำ้ากัน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
สุขศึกษา และพลศึกษา ใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ
  4. ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหมี้ช่ัวโมงภาษาไทยเพิม่มากขึน้ 
อยา่งน้อยวนัละ 2 ชัว่โมง เน่ืองจากเวลาทีม่ไีมสั่มพันธ์กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะการอ่าน - เขียน
โดยในโรงเรียนท่ีมีผลการอ่านดีเย่ียมมีการจัดตารางในภาคเชา้สอนภาษาไทย-คณติศาสตร์ สว่นวชิาอ่ืน
ใช้การบูรณาการ
   	ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ครูประจำาชั้นควรสอนทุกวิชา จะช่วยให้ยืดหยุ่น 
การจัดกิจกรรมได้ง่าย แต่ถ้าสอนเป็นวิชาทำาให้ยืดหยุ่นได้ยาก
  	ด้�นก�รวัดและประเมินผล อาจกำาหนดตัวอย่างหรือแนวทางในการวัด 
และประเมินผลเน่ืองจากครูยังมีความกังวลเรื่องผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเวลาทดสอบระดับชาต ิ
ยังไม่เห็นหลักสูตรตลอดแนว ไม่รู้ว่าจะวัดและประเมินผลอย่างไร
  	ด้�นระยะเวล�ในก�รทดลอง ควรเพิ่มระยะเวลาในการดำาเนินการทดลอง 
เนือ่งจากระยะเวลาคอ่นขา้งนอ้ย ทดลองใช้แผนการจัดการเรยีนรู ้จำานวน 1-2 แผน ยังไมค่่อยเห็นผล 
ครูจึงเชื่อมโยงไม่ค่อยถูก
  	ด้�นคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
  1. จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน
  2. หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ศึกษาเป็นแนวทาง จะช่วยให้ครูสามารถ
นำามาปรับได้ง่าย เป็นการช่วยลดภาระให้ครู
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 2.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูหลังส้ินสุดการทดลอง 
  คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รและครูเก่ียวกับหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ
  คณะวิจัยได้สำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ  สรุปข้อมูลได้ ดังตารางท่ี 27 และตารางท่ี 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
     สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)
     สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
     สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

22
15
6
11
0

40.7
27.8 
11.1
20.4

0

 จากตารางท่ี 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู  จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 
และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำานวน  
22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
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ต�ร�งท่ี 28  จำานวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ฐานสมรรถนะ

            (N = 54)

ข้อท่ี ความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น	(ร้อยละ)

มากท่ีสุด มาก ค่อนข้าง
น้อย น้อย

1 ก่อนท่ีท่�นได้เรียนรู้เรื่องหลักสูตรและก�รเรียน 

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

ในเร่ืองนี้อยู่ในระดับใด

- 7.4 38.9 53.7

2 ขณะนี้ท่�นคิดว่�	 ท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 เร่ือง	
หลกัสตูรและก�รจดัก�รเรียนก�รสอนอยู่ในระดบัใด

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	้เชิงรกุของผูเ้รยีนได้ม�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�รสอนแบบเน้นสมรรถนะนักเรียนเกดิสมรรถนะ
ต�มที่กำ�หนดม�กน้อยเพียงใด

14.8 61.1 24.1

10 ท่�นมีคว�มพึงพอใจในผลลัพธก์�รเรยีนรูข้องผู้เรยีน	
ที่เรียนแบบเน้นสมรรถนะ	ม�กน้อยเพียงใด

24.1 55.6 20.4
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ต�ร�งท่ี 28  จำานวนและร้อยละของผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ฐานสมรรถนะ (ต่อ)            

(N = 54)

ข้อท่ี ความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น	(ร้อยละ)

มากท่ีสุด 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�่นได้รับประโยชน์จ�กก�รนิเทศม�กน้อยเพยีงใด 27.8 61.1 9.3

14 ท�่นเหน็ด้วยกบัก�รปรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 
ข้ันพืน้ฐ�นให้เป็นหลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ	(ทีมุ่่งสร้�ง
คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้	ทักษะ	และคุณลกัษณะ
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  พบวา่ผูบ้รหิารและครทูีเ่ขา้ร่วมโครงการ  มีความเหน็วา่การจัดการเรยีนรูต้าม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ โดยเห็นว่า การกำาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดีข้ึน การจัดการเรียนการสอนเน้น
สมรรถนะสามารถสง่เสริมการเรียนรู้เชิงรุก และการจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะชว่ยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีกำาหนดได้มาก ในระดับมากและมากท่ีสุด  ถึงร้อยละ 90.74   

    คว�มคดิเหน็ของผู้บรหิ�รและครหูลังส้ินสุดก�รทดลองจ�กก�รสนทน�กลุ่ม
    หลังจากส้ินสุดการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา  คณะผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่ม เพื่อสรุปประเด็น
ต่าง ๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ พบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้    
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ต�ร�งท่ี 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน 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�มท่ีค�ดหวัง

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

อิสระในก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน	และมิได้มีก�รคำ�นึงถึงสิ่งท่ีนักเรียน
จะได้เรียนรู้

-		 ครูยึดกับส�ระและตัวชี้วัดท่ีตนสอนเป็นหลัก	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�กข้ึนในด้�น

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

-	 ต้องปรับก�รนำ�หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน	ให้เด็กได้ทำ�ในส่ิงท่ีเป็นแรงบันด�ลใจ	 
เด็กรู้จักตนเอง	ครูรู้จักเด็ก	ก�รเรียนรู้ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งท่ีเด็กถนัด
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือประกอบอ�ชีพได้

-	 กรณีหลักสูตรไม่เปลี่ยนอย่�ไปยึดติดกับหลักสูตรจนเกินไป	จัดก�รเรียน 

ก�รสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำ�คัญให้ม�กข้ึน
-	 ก�รนำ�หลักสูตรไปใช้	ควรมีคว�มยืดหยุ่นและเปิดกว้�งให้แต่ละโรงเรียนได้มี

โอก�สลงในร�ยละเอียด	เรื่องของจุดเน้นในแต่ละโรงเรียน
-		 ไม่ควรให้มีก�รปรับเปลี่ยนบ่อย	ๆ	เพร�ะจะย�กสำ�หรับครูท่ีต้องม�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	ซ่ึงเป็นก�รดีสำ�หรับเด็กท่ีมีคว�มพร้อม

จุดอ่อน
-	 ตัวชี้วัดมีม�กและซำ้�ซ้อน
-	 จำ�นวนชั่วโมงต�มโครงสร้�งหลักสูตรม�กเกินไป
-	 ข�ดก�รเชื่อมโยงระหว่�งหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษ� 

ซ่ึงส่งผลต่อก�รเรียนรู้
-	 เนื้อห�ส�ระมีม�ก	ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

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

ของผู้เรียนวัดจ�กข้อสอบท่ีเน้นก�รจำ�คว�มรู้
-	 หลักสูตรควรเอื้อให้มีก�รจัดกิจกรรมท่ีมีก�รลงมือทำ�ม�กข้ึน
-	 ควรมีก�รลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�เล่น
-	 ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒน�ก�รของเด็กระดับประถมศึกษ�ตอนต้น
-	 ควรเพิ่มด้�นทักษะชีวิต	

 จากข้อมูลข้ันตน้  สรุปไดว้า่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นเก่ียวกับหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังน้ี ด้านจุดแข็ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำาหนด 
รายละเอียดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถนำาไปเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
ครอบคลมุและมีประสทิธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนตามตัวชีวั้ดทีก่ำาหนด ขณะท่ีจดุอ่อน 
คือ ถึงแม้ตัวชี้วัดจะกำาหนดไว้ชัดเจน แต่มีรายละเอียดและจำานวนของตัวช้ีวัดท่ีจะต้องดำาเนินการ 
จำานวนมาก วิชาเรียนในแต่ล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางมีจำานวนมาก 
เกินไป ขาดอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และไม่สามารถบูรณาการการนำาสาระ 
การเรยีนรูไ้ปสูชี่วิตประจำาวันได ้ดัง้นัน้ แนวคิดในการปรับเปลีย่นคือหลกัสตูรแกนกลางฯ ควรลดมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดลง ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึนในด้านเนื้อหาและเวลาเรียน เพ่ิมทักษะชีวิตให้มากข้ึน 
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา ท้ังนี้ อาจจะปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

ต�ร�งท่ี 29 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน 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

- จัดประชุมช้ีแจงทำาความเข้าใจ มอบหมายงาน จับคู่ระหว่างที่ครูที่มาอบรม 
กับครูท่ีไม่ได้มาเข้าอบรม ผู้บริหารนิเทศติดตามเป็นครั้งคราว

-  จัดกิจกรรม PLC เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
-  นำาความรู้ความเข้าใจไปประชุมช้ีแจงครู และให้ครูได้ดำาเนินการตามกรอบ 

สมรรถนะหลัก
-  ประชุมครู เพื่อตีความและศึกษา โดยร่วมกำาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 

ย่อย ๆ ให้เป็นรูปธรรมและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
-  ให้กำาลังใจ และเป็นท่ีปรึกษา
-  ใหค้รทูีท่ำาแผนการสอนไดด้ช่ีวยแนะนำา เม่ือเสรจ็ส้ินการสอนทกุครัง้มีการประเมิน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
-  แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย 

ท่ีส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
- จับคู่ระหว่างครูท่ีมาอบรมกับครูท่ีไม่ได้มาอบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
- จัดกลุ่มสมรรถนะให้อยู่ในประเภทเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
- ตรวจแผนการสอนและดำาเนินการสอนคู่กับครู เพื่อให้ครูม่ันใจว่าส่ิงที่กำาลัง 

ทำานั้นมาถูกทาง
- จัดประชุมเพื่อประเมินแผนของครูท่านอ่ืน และช่วยกันเติมสมรรถนะต่าง ๆ 

ให้มากข้ึนในแต่ละแผน
- มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
- ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครู 

ท่ีไม่ได้รับการอบรม
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น
กลุ่มผู้บริห�ร

(ต่อ)
ด้�นก�รนำ�ไปใช้ของครู
-  ครูสามารถนำาไปใช้ได้ 
- ครูรู้สึกต่ืนเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
-  ได้นำามาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทำาไม่ครบทุกแบบ เนื่องจากมีภาระติดพัน

จำานวนมาก และครูต้องลงมือปฏิบัติเอง ยังขาดการปรึกษาหารือและร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่อง

- นำาไปใช้ได้ แต่มีข้อจำากัดเรื่องภาระงานของครูท่ีมีมากเกินไป
-  ครูนำาสมรรถนะท้ังหมดท้ังหมดมาคล่ีและละจัดเรียงให้อยู่ในท่ีเดียวกันเพื่อง่าย

ต่อการใช้งาน
-  ครูดำาเนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
-  จัดประชุมเพื่อประเมินแผนการสอนของครูท่านอื่น และช่วยกันเติมสมรรถนะ

ต่าง ๆ ให้มากข้ึนในแต่ละแผน
-  มอบหมายงานให้ครูทุกคน ใช้แนวทางท้ัง 4 แบบ
-  มีการประเมินร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
แนวท�งก�รแก้ไขกรณีครูปฏิบัติไม่ได้
- ครูรวมกลุม่ทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพือ่สร้างชมุชนการเรียนรู้การจัดการเรียนการ

สอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน
-  ลดภาระงานของครู และประชุมปรึกษาหารือกันท้ังแบบเป็นทางการและแบบ

กัลยาณมิตร
กลุ่มครูผู้สอน ด้�นก�รดำ�เนินก�ร

- การประชุมวางแผนกับทีมงาน
- การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบายของโรงเรียน
- การคัดเลือกครูผู้สอน
- การกำากับติดตาม
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะหลักให้นักเรียนมีโอกาสได้ 

ลงมือปฏิบัติมากข้ึน
- การจัดการเรียนการสอนต้องเช่ือมโยงกับสมรรถนะท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
- การวัดผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผลตามตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะ 

เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น 
ประเมินเร่ืองการพูดหน้าช้ันของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมน้ีบ่อยคร้ังขึ้น  
ไม่ต้องนัดนักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก

ต�ร�งที่ 30  ขอ้คิดเหน็ของกลุม่ผูบ้ริหารสถานศึึกษาและกลุม่ผูส้อน ต่อการดำาเนนิการของครใูนการนำา
กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน (ต่อ)
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 จากตารางท่ี 30 กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ด้านการดำาเนินการ มีการจัดประชุมชี้แจง 
ทำาความเขา้ใจ โดยรว่มกำาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะยอ่ย มอบหมายงานและให้ครไูด้ดำาเนินการ
ตามกรอบสมรรถนะหลกั จบัคูร่ะหว่างครท่ีูมาอบรมกับครท่ีูไม่ได้มาอบรม ผูบ้รหิารนเิทศติดตามเปน็
คร้ังคราว จัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ให้กำาลังใจ 
และเป็นที่ปรึกษาให้ครูท่ีทำาแผนการสอน ประเมินการสอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน 
และกัน แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนครูในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนด้านการนำาไปใช้ของครูจากความคิดเห็นของผู้บริหาร 
สถานศึกษา พบว่า ครูสามารถนำาไปใช้ได้ ครูรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการจัดการเรียนการสอน 
บนฐานสมรรถนะ ครนูำาสมรรถนะท้ังหมดมาคลีแ่ละจัดเรยีงท้ังหมดเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน ใช้แนวทาง
ทัง้ 4 แบบ และบางแหง่ใชไ้ม่ครบทุกแบบ เนือ่งจากภาระงานของครทูีมี่มากเกนิไป บางโรงเรยีนยังขาด
การปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างต่อเน่ือง ครูดำาเนินการเขียนแผนการสอน ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ตรวจ จดัประชมุเพ่ือประเมินแผนการสอนของครแูละแลกเปล่ียนความคิดเหน็เพ่ือใหเ้กดิความถูกต้อง
ส่วนดา้นแนวทางการแก้ไขกรณคีรปูฏิบัตไิม่ได ้พบวา่ ครรูวมกลุ่มทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพ่ือสร้างชมุชน
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะไปพร้อมกัน การช่วยลดภาระงานของครู
และประชุมปรึกษาหารือกันท้ังแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือ
 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า มีการประชุมวางแผนกับทีมงาน การบูรณาการสมรรถนะกับนโยบาย
ของโรงเรยีนและการกำากบัติดตาม การคัดเลอืกครผููส้อน การจัดการเรยีนการสอนตามกรอบสมรรถนะ
หลักให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน การจัดการเรียนการสอนต้องเช่ือมโยงกับสมรรถนะ 
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การวัดผลการเรียนรู้เป็นการวัดผลตามตัวช้ีวัดกับการวัดสมรรถนะ 
เข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน

ต�ร�งที่ 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำางาน 
  ของครทูีน่ำากรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบหนว่ยการเรยีนรูก้ารจัดการเรยีน 
  การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า และเปิดโอกาสครูให้ได้คิดวิธ ี
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน

- ครูมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
- ครูมีการเรียนรู้โดยร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน
- มีเทคนิคการสอน การใช้สื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาขยันทำากิจกรรมที่ทำาให้

นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้มากข้ึน
- ครูมีความเครียดกับเนื้อหาวิชาลดลง
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ด้�นก�รออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ 
- จัดทำาแผนการเรียนรู้ท่ีละเอียดมากข้ึน
- ออกแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน
ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
- นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากข้ึน
- นักเรียนได้ทำางานเป็นกลุ่มมากข้ึน
- ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีกำาหนดไว้มากข้ึน ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้

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

ปฏิบัติมากข้ึน 
- การจัดการเรียนการสอนต้องเช่ือมโยงกับสมรรถนะ ส่วนมากเป็นกิจกรรมท่ี

นักเรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- การวัดผลการเรียนรูน้ัน้ เปน็การรวมการวัดผลตัวชี้วดักับการวัดสมรรถนะเขา้

ด้วยกัน  
- มีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ เช่น ประเมินเรือ่ง

การพูดหน้าช้ันของนักเรียนได้เลย เพราะมีกิจกรรมนี้บ่อยคร้ังข้ึน ไม่ต้องนัด
นักเรียนมาสอบพูดหน้าชั้นอีก 

 จากตารางท่ี 31 ข้อแตกต่างในการทำางานของครูในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 
ในด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และการประเมนิผลการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� มีความเห็นโดยสรุปว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า 
และเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ครูมี 
การเปลี่ยนแปลงตัวเองในการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ ครูเรียนรู้โดยร่วมมือกัน 
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีเทคนิคในการสอน การใช้สื่อและ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ครูมีความเครียดกับเน้ือหาวิชาลดลง ขยันทำากิจกรรมท่ีทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติ 
ท่ีดีในการเรียนรู้มากข้ึน 

ต�ร�งท่ี 31 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอน ต่อความแตกต่างในการทำางาน 
  ของครูท่ีนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียน 
  การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  (ต่อ)
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 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ละเอียดมากขึ้น ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสมรรถนะ และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรูปแบบเฉพาะของโรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนสนุกสนาน สนใจเรียนมากข้ึน ได้ทำางานเป็นกลุ่มมากข้ึน ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน
ท่ีกำาหนดไว้มากข้ึน ครูสอนตามกรอบสมมรรถนะหลัก จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการรวมการวัดผล 
ตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน ไม่ต้องจัดให้มีการสอบ 
การประเมินผลยังไม่ชัดเจนและใช้เวลามาก 

ต�ร�งที่ 32 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต่อแนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนบัสนนุ 
  ให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน 
  

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้และการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน

- การประชุมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจ  
- ใช้กระบวนการ PLC ต้ังแต่การเขียนแผน ไปสังเกตการสอน และการสะท้อน

ผลร่วมกัน 
- ใช้การ Open Class โดยเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียน ท่ีทำาให้เห็นผลการ

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

 จากตารางท่ี 32  พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยสรุปว่า  ผู้บริหารสถาน
ศึกษาใช้แนวทางในการช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการสอนและการนำาแผน 
การสอนไปใชใ้นหอ้งเรียน   โดยการประชมุอยา่งสมำา่เสมอเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ใชก้ระบวนการ PLC 
ต้ังแต่การเขียนแผน ไปสงัเกตการสอน และมาสะทอ้นผลรว่มกนั ใชก้าร Open Class โดยเข้าไปสังเกต
การสอนในชัน้เรียน ทีท่ำาใหเ้หน็ผลการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างชดัเจนขึน้  มีการนิเทศตดิตามเป็นระยะ 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 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการกำากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำางานของครู  
ด้�นก�รพัฒน�หลักสูตร
- ครูไม่เข้าใจ ครูไม่มั่นใจ และครูไม่รู้
-  เป็นปัญหาท่ีเห็นว่าครูไม่มีความรู้เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร  เพราะมองว่าเป็น

เรื่องไกลตัว  
-  จำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพ่ือพาครูในโรงเรียนทำา
-  ยงัไมไ่ดป้รับหลักสูตร และไมไ่ดวิ้เคราะห์หลักสูตรให้เขา้กับสมรรถนะ ทำาให้ยาก

มากเวลาวางแผน
ก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  
- ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนท่ีครอบคลุมสมรรถนะท่ีเลือกไว้ 
- ชว่งแรกใชคู้มื่อเป็นหลัก และยดึตดิกบัตัวอยา่งในคูมื่อ ทำาให้ไม่มีความหลากหลาย 

ในการออกแบบ
- ครูหลายท่าน ยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ ทำาให้ 

นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก
- แก้ไขโดยนำาวิธีการออกแบบการเรยีนการสอน ผูกกับการประเมนิผลการปฏิบติั

การของครู 
ก�รวัดและประเมินผล
-  การประเมินสมรรถนะนักเรียนจะเกิดสมรรถนะท่ีต้องการหรือไม่  
-  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 
และไม่ได้วเิคราะห์หลักสูตรให้เข้ากับสมรรถนะทำาให้ยากต่อการวางแผนการสอน ด้�นก�รออกแบบ
ก�รเรียนก�รสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนท่ีครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้ 
โดยในช่วงแรกใชคู้ม่อืเปน็หลัก และยดึตดิกับตวัอยา่งในคูมื่อ ทำาใหไ้ม่มคีวามหลากหลายในการออกแบบ 
ครูหลายคนยังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก 
วิธกี�รแกไ้ข พบวา่ ใชว้ธิกีารออกแบบการเรียนการสอน ผูกกบัการประเมนิผลการปฏบิติัการของครู
กำาหนดการวัดประเมินผลเป็นระยะ ๆ รายเดือน โดยให้ครูได้ลองค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 
และนำาข้อสอบมาปรับใช้ ผู้บริหารช่วยครูทำาการวางแผนและออกแบบให้เห็นว่า ต้องง่ายและ 
เชื่อถือได้ ซึ่งจำาป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน เพ่ือพาครูในโรงเรียนทำา ใช้ระบบสถานีวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV ในการพัฒนาครู
จดบันทึกแล้วสรุปกับนักเรียน และใช้แบบการวัดและประเมินผล

ต�ร�งที่ 34 ข้อคิดเห็นของกลุม่ผูบ้รหิารสถานศึกษาต่อช่วงการเปลีย่นผ่านของการพัฒนาหลกัสตูร 
  ฐานสมรรถนะ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร - ควรปรบัต�ร�งเรยีนช้ันประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.	1	-	3)	โดยบูรณ�ก�รกลุ่มส�ระก�รเรยีนรู้ 
ที่คำ�นึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก

- ควรทำ�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ	เขียนร�ยละเอียดสมรรถนะยอ่ยไปสูส่มรรถนะหลกั	แบ่ง
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	เพ่ือเก็บข้อมูลผลก�รใช้สมรรถนะ
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ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริหาร การดำาเนินการต่อไป
- ผลักดันให้เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันระหว่�งเพื่อนครูกับผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอก	 เพื่อให้ 

เกิดก�รเรียนรู้ขับเคล่ือนไปด้วยกัน
- นำ�สมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับตัวช้ีวัดเดิม	 โดยเน้นกิจกรรมที่เด็กนำ�ไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตจริงให้ม�กขึ้น
- จะดำ�เนินก�รให้ครบทุกชั้น	โดยจะเริ่มจ�กชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	(ป.	1	-	3)	ก่อน
- นำ�สมรรถนะม�ใช้เป็นบ�งตัว	 และจะเร่ิมดำ�เนินก�รในระดับอนุบ�ล	 3	 ด้วย 

เพ่ือเป็นก�รส่งต่อในช่วงเปล่ียนผ่�น
- ใช้ก�รประเมินต�มสภ�พจริง	ไม่ได้ใช้ข้อสอบปล�ยภ�ค

 จากตารางท่ี 34 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือรอยต่อของการพัฒนา 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ควรดำาเนินการปรับตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3)  
โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คำานึงถึงสมรรถนะเป็นหลัก ควรทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เขียนรายละเอียดสมรรถนะย่อยไปสูส่มรรถนะหลกั แบง่สมรรถนะเปน็ชว่งชัน้และใหโ้รงเรยีนมีอิสระ 
ดา้นหลักสูตร จึงควรมีสมรรถนะยอ่ยเพือ่ให้เกิดความชดัเจนในแตล่ะระดับช้ัน ควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ลง 
เพราะของเดิมมีมากเกินไป ควรดำาเนินการต้ังแต่ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เหมาะสมกับเด็กเล็กเพราะสมรรถนะจะเห็นชัดเจนกว่า การสอนให้เด็กมีสมรรถนะต้ังแต่ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ทำาให้เด็กเรียนรู้ในระดับสูงได้รวดเร็ว อยากนำาไปใช้ต่อโดยควบคู่
ไปกับตัวชี้วัด แต่ระดับชั้นอื่น ๆ  จะยังคงใช้กรอบเดิม 10 สมรรถนะนี้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรมี
สมรรถนะยอ่ยใหเ้กดิความชดัเจนในแต่ละระดับชัน้ และนำาเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะไปบงัคับใชก้บั 
นักเรยีนด้วย คู่มอืมสีว่นทำาใหเ้กดิความรูค้วามเข้าใจท่ีตรงกนัและควรใชค้วามรู้ด้านการวิจัย เพือ่เกบ็
ข้อมูลการใช้สมรรถนะ
 ดา้นการดำาเนนิการตอ่เนือ่ง พบวา่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจะนำาสมรรถนะไปใชต้อ่ควบคูกั่บ 
ตวัช้ีวดัเดมิ เนน้กิจกรรมท่ีประยุกตใ์ช้ในชีวติจริงให้มากข้ึน ควรมสีมรรถนะย่อยเพือ่ให้เกดิความชัดเจน
ในแต่ละระดับชั้น ซ่ึงครูจะได้ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำาครบทุกสมรรถนะในกิจกรรมเดียว จะจัดทำาครบ
ทุกช้ันโดยจะเริม่จากระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น (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 ข้อคดิเหน็ของกลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษา และกลุ่มครผูู้สอนต่อส่ิงสำาคญั 3 ประการแรก 
  ท่ีต้องทำาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร ประการที่ 1 การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะให้ชัดเจน ผู้บริหารให้ 
การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นท่ีปรึกษาได้  
มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และ มีพี่เล้ียง 
มาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจนในการออกแบบการเรียน 
การสอน มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา

ประการท่ี 2 การมีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรม 
ที่นำาไปสู่สมรรถนะ และแผนการสอน

ประการท่ี 3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารเห็นความสำาคัญ 
ความร่วมมอืของครูทุกคนในโรงเรียน ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้  
การปรับความคิดเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ยอมรับเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลุ่มครูผู้สอน ประการที่ 1 ผู้บริหารต้องเห็นความสำาคัญ
ประการที่ 2 ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา และใฝ่รู้
ประการที่ 3 มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำาอย่างจริงใจ

 จากตารางที่ 35 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สิ่งสำาคัญ 3 ประการแรกที่ต้องทำาเพ่ือ 
ให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ ประก�รที่ 1 การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ 
ให้ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีความรู้อย่างชัดเจน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีการรวม 
กลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching และมีพ่ีเลี้ยงมาช่วยเติมเต็มความรู้ เพิ่มความชัดเจน 
ในการออกแบบการเรียนการสอน มีผู้เชี่ยวชาญท่ีรู้จริงและมาช่วยเหลือ ให้คำาแนะนำา ประก�รที่ 2 
การมีคู่มือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ มีตัวอย่างกิจกรรมที่นำาไปสู่สมรรถนะและ 
แผนการจัดการเรยีนรู ้ประก�รท่ี 3 การส่งเสรมิและสนับสนุนจากผู้บรหิาร ผูบ้รหิารเหน็ความสำาคญั 
ความรว่มมือของครทูกุคนในโรงเรยีน ครตูอ้งเปิดใจ ศรทัธา และใฝรู้่ การปรับความคิดเปิดรับสิง่ใหม่ ๆ
ยอมรับเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ด้านความคิดเห็นครูผู้สอน พบว่า ประการท่ี 1 ผู้บริหารต้องเห็นความสำาคัญ ประการท่ี 2 
ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ และประการสุดท้ายคือ ควรมีผู้เช่ียวชาญท่ีรู้จริงและมาช่วยเหลือให้ 
คำาแนะนำา
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ต�ร�งท่ี 36 ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผู้สอนต่อส่ิงที่โรงเรียนต้องการ 
  ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ผู้เช่ียวชาญ/พ่ีเล้ียงท่ีสามารถใหค้วามชัดเจนในการออกแบบการเรียนการสอน 
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจจริง ๆ เป็นผู้มาให้ความรู้

- คูมื่อการออกแบบและจดักจิกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทคนคิ/
กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

- การแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากข้ึน
- ตวัอยา่งแผนการสอนกลางทีเ่ช่ือมโยงสมรรถนะ และรูปแบบการสอนสถานการณ์

ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให้ครูนำาไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตนเอง

- การวดัและประเมินผลยังไม่ชดัเจน ถ้าสามารถทำาใหช้ดัข้ึนได้จะชว่ยครูได้มาก
- มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ มีแหล่ง

การเรียนรู้ Online ท่ีครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับภาคีและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มครูผู้สอน - มีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะ
- ตัวอย่างแผนการสอน แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน ครอบคลุม

ทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนท่ีส่งเสริมสมรรถนะ
- ตัวอย่างแผนการสอนควรยืดหยุ่นได้ โดยเชื่อมั่นในตัวครู
- การสอบ O-NET กับการประเมินสมรรถนะควรมีความเชื่อมโยงกัน
- มีแนวทางการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
- งบประมาณในการจัดซ้ือสื่อสนับสนุนการสอน
- เทคโนโลยีเข้าถึงไดย้าก ควรนำาเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ดา้นการวดัประเมินผล  

และใช้กระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน180

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 จากตารางที่ 36 ในกลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ� พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ/พ่ีเลี้ยงที่สามารถให้ 
ความชัดเจนในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน ท่ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจจรงิ ๆ  เปน็ผูม้าให้ความรู้
มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำา
สมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวันมีการแบ่งย่อยแต่ละสมรรถนะ เพื่อให้ครูหยิบไปใช้งานได้มากข้ึน 
มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลางท่ีเชื่อมโยงสมรรถนะ และรูปแบบการสอนสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้ครูนำาไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง การวัดและ 
ประเมินผลยังไม่ชัดเจน ถ้าสามารถทำาให้ชัดข้ึนได้จะช่วยครูได้มาก ควรมีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ เพ่ิมแหลง่คน้ควา้หาความรู ้มแีหลง่การเรยีนรูอ้อนไลน์ทีค่รสูามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา
และสื่อสารกับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง
 กลุ่มครูผู้สอน พบว่า ควรมีผู้เช่ียวชาญคอยให้คำาช้ีแนะ มีตัวอย่างแผนการสอน แนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และเผยแพร่การสอนท่ีส่งเสริมสมรรถนะ
ตัวอยา่งแผนการสอนควรยดืหยุน่ได้ และเช่ือมัน่ในตัวครู การสอบ O-NET กับการประเมินสมรรถนะ
ควรมคีวามเช่ือมโยงกนั มแีนวทางการวดัผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเกณฑก์ารตัดสนิผลการเรียน
มีการจัดงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อสนับสนุนการสอน เทคโนโลยีเข้าถึงได้ยากจึงควรนำาเทคโนโลยี
มาใช้ประโยชน์ด้านการวัดประเมินผล และใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้
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ต�ร�งที ่37 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
          ฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร
- การจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ ควรคำานึงถึง

สภาพบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินทีมี่ความแตกต่างกนัในการออกแบบหลกัสตูรและ
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

- จัดทำาคู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
- อบรมให้ความรู้ในเรื่องสมรรถนะหลักท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดจากแผนการสอน

เดิม เพื่อเติมสถานการณ์ต่าง ๆ
- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ

โดยการใช้สมรรถนะ ปรับค่านิยมเกี่ยวกับ O-NET
- พฒันาเทคโนโลยใีห้เขา้มามบีทบาทในการสง่เสริมสมรรถนะให้กับครแูละโรงเรยีน

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบ

พัสดุท่ียุ่งยาก และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน
- พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู

หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�
- ลดนโยบายท่ีซำ้าซ้อน
- กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน
- สว่นกลางลดการสัง่การ แต่ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยส่งเสริมความ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินได้อย่างอิสระ
- อบรมใหค้วามรูกั้บครเูก่ียวกับกรอบสมรรถนะ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกับผูเ้ก่ียวขอ้ง
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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� 
- การสนับสนุนจากผู้บริหารการกำาหนดนโยบายในระยะยาวและต่อเน่ือง และ 

ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ

 จากตารางที่ 37  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและกรอบสมรรถนะไปใช ้และมีความเหน็
โดยสรุป ดังนี้
 หน่วยง�นท่ีพัฒน�หลักสูตร การจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะ
ไปใช้ ควรคำานึงถึงสภาพบริบทของแต่ละท้องถ่ิน การออกแบบหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล จัดทำาคู่มือสมรรถนะแล้วประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเร่ือง
สมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนสอดคล้องกัน
ทุกหน่วยงาน เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กศึกษาต่อ 
โดยการใชส้มรรถนะ ปรบัคา่นิยมเกีย่วกบั O-NET พัฒนาเทคโนโลยีใหเ้ข้ามามีบทบาทในการสง่เสรมิ
สมรรถนะให้กับครูและโรงเรียน
 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุก
หน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณให้รวดเร็วในการสนับสนุนการสอน แก้ระเบียบพัสดุที่
ยุ่งยาก มีความจำากัด และควรยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน การพัฒนาส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู
 หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� ลดนโยบายท่ีซำ้าซ้อน กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ส่วนกลางลดการสั่งการ แต่ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วย
ตนเอง โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินได้อย่างอิสระ การอบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับ
กรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
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 ด้านความคิดเห็นกลุ่มครูผู้สอน พบว่า หน่วยง�นท่ีพัฒน�หลักสูตร ควรปรับเกณฑ์ 
การวดัและประเมินผลระดบัประถมศกึษาเป็น ผา่น ไม่ผา่น และใช้การประเมินตามสภาพจรงิ กระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร ควรรสร้างข้อทดสอบท่ีตอบสนองต่อบริบทพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย และควรวัดและ
ประเมินผลตามพัฒนาการ  หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�  ควรมีการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
มกีารกำาหนดนโยบายในระยะยาวและตอ่เน่ือง  และควรมคีวามชัดเจนเกีย่วกบัความรูด้า้นสมรรถนะ

ต�ร�งที่ 39 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะสำาหรบัโรงเรยีนอ่ืน ๆ  ในการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ  
                และการนำากรอบสมรรถนะไปใช้

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มผู้บริห�ร - ควรสง่แบบสอบถามประเมนิหลกัสตูรองิมาตรฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู
เริ่มต้นก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร

- ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการดำาเนินการ
- ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study และควรมีกิจกรรมกระตุ้นครูให้มาก
- การพัฒนาครู ผูรั้บผิดชอบไม่ได้พบกับผู้ปฏบิัตโิดยตรง มีการสง่ต่อเปน็ช่วง ๆ

เช่น ศึกษานเิทศก์ ทำาใหเ้กิดความคลาดเคลือ่น เมือ่ต้องไปตรวจ นิเทศ ติดตาม
ทำาให้เข้าใจผิดและปฏิบัติผิดทาง ดังนั้น ต้องการผู้รู้จริง มาบอกวิธีปฏิบัต ิ
ท่ีถูกต้อง

- ควรมีเว็บไซต์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัด 
การเรียนการสอน

- หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง
- เมื่อมีหลักสูตรควรต้องจัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู
- ระบุแหล่งเรียนรู้และหนังสือประกอบท่ีครูค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
- สือ่และแหลง่เรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน เม่ือใชแ้ลว้ ตอ้งมีแบบประเมิน

ผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
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 จากตารางท่ี 38  กลุ่มผู้บริห�รสถ�นศึกษ�  ให้ความคิดเห็นว่า  ควรมีการประเมินหลักสูตร
เดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  ควรมีความชัดเจนของสมรรถนะและแนวทางการ
ดำาเนินการ  ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study  ควรมกิีจกรรมกระตุ้นครใูห้มาก  การพัฒนาครู
ส่วนใหญ่ผูร้บัผิดชอบไมไ่ด้พบกบัผู้ปฏิบัติโดยตรง มกีารส่งต่อเป็นช่วง ๆ  เชน่ ศกึษานเิทศก ์ทำาใหค้ลาด
เคล่ือน เม่ือตอ้งไปตรวจ นเิทศ ตดิตาม เกิดความเข้าใจผิดและปฏบิตัผิิดทาง จึงตอ้งการผู้รู้จริงมาบอก
วิธีปฏบัิตทิีถู่กตอ้ง  ควรมีเว็บไซตก์ลางในการสืบค้นขอ้มลู หรอืแลกเปล่ียนขอ้มลูในการจดัการเรยีนการ
สอน  หน่วยงานหลักสูตรตอ้งประสานงานกับกระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานตน้สังกดัตา่ง ๆ  เพือ่ 
การทำางานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดยีวกนั  ควรมกีารประชาสมัพันธอ์ย่างทั่วถึง  เมื่อมีหลกัสูตรควรตอ้ง
จัดทำาคูม่อืการใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะใหกั้บครู  ระบแุหลง่เรียนรู้และหนงัสอืประกอบทีจ่ะช่วยใหค้รู 
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ควรมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน  ควรประเมินผล 
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและส่งตรงเข้าส่วนกลาง เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ

ต�ร�งท่ี 39 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอน ต่อการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 
  ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร (แนวทางท่ี 1-4) 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - ครูเลือกแนวทางท่ี 1 เพราะสะดวก ง่าย ไม่เพิ่มภาระงานครู
-  ครูเลือกท้ัง 4  แนวทางเนื่องจากสอนเด็กหลายระดับชั้น
- ครูเลือกแนวทางท่ี 1 ใช้กับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 และแนวทางท่ี 3   

นำามาใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
- เลือกแนวทางท่ี 1 และแนวทางท่ี 3  
- เลือกแนวทางท่ี 1 และ 2 เพราะครูมีความพร้อมและเข้าใจ 

 จากตารางที ่ 39  พบวา่  ครูส่วนใหญเ่ลือกใช้แนวทางที ่1  เพราะสะดวก ง่าย ไม่เพ่ิมภาระงาน 
ครู  รองลงมาคือ แนวทางท่ี 3  แนวทางท่ี 2  และท้ัง 4  แนวทาง โดยการใช้หลักการเลือกแนวทาง
ท่ีสามารถนำามาใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น
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ต�ร�งท่ื 40 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อแนวทางอ่ืน ๆ ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 
  ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น
กลุ่มครูผู้สอน - ใช้กระบวนการคิด 9 ข้ันกับแนวทางท่ี 1 

- ใช้ GPASS  ควบคู่กับสมรรถนะ
- ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะท่ีกำาหนด   
- วิพากย์แผนการสอนโดยครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3              
- นิเทศการเรียนการสอน
- ประชุมวางแผนและเลือกแนวทางสมรรถนะ 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- ทดลองสอน
- ประชุมแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

 จากตารางที ่ 40  พบวา่ ครูใชแ้นวทางกระบวนการคิด 9 ข้ันกับแนวทางที ่1 ใช ้GPASS  ควบคู่ 
กับสมรรถนะ  ใช้หลักการบูรณาการกับแนวทางสมรรถนะท่ีกำาหนด  ประชุมวางแผนการดำาเนินงาน 
และคัดเลือกแนวทางในการสอน  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน  วิพากย์
แผนการสอนโดยครผููส้อนในระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 1-3 นเิทศการเรียนการสอน  ประชมุวางแผน
และเลือกแนวทางสมรรถนะ (PDCA)  ออกแบบ  ทดลองสอน  ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

ต�ร�งท่ี 41  ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อลำาดับขั้นตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 
  ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละแนวทาง 

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เคียงคู่กัน  และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง

- ประชุมร่วมกันในการออกแบบการสอนแต่ละแนวทาง
- ประชุมวิเคราะห์ผู้เรียน ร่วมออกแบบกิจกรรมและแนวทางการสอน
- ประชุมวางแผนการดำาเนินการและคัดเลอืกแนวทางการสอน วิพากษ์แผนการสอน  

และนิเทศการสอน
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 จากตารางท่ี 41  พบว่า  กลุ่มครูผู้สอน  มีลำาดับข้ันตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแนวทาง (แนวทางที่ 1-4) โดยใช้วิธีการ
ร่วมประชุมวางแผนคัดเลือกและออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน 
เคียงคู่กัน และใช้ Open Class ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  รวมถึงการวิพากษ์และ 
การนิเทศกำากับติดตามการเรียนการสอน

ต�ร�งที่ 42 ข้อคิดเหน็ของกลุม่ครูผูส้อนตอ่รายการสมรรถนะและข้อมลูเกีย่วกบัสมรรถนะในคู่มอื 
  ต่อการออกแบบการเรียนการสอนและรายละเอียดท่ีต้องการให้มีเพิ่มเติมในคู่มือ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน - รายละเอียดของสมรรถนะในคู่มือช่วยให้ทำางานได้
- กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และตัวอย่างแผนการจัด 

การเรียนรู้ ตามลำาดับ
- รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้มาก
- คู่มือทำาให้ครูออกแบบการเรียนการสอนได้ละเอียดข้ึน
- ข้อมูลท่ีใช้มากท่ีสุดในคู่มือ ได้แก่ แนวทางจัดกิจกรรมโดยใช้สมรรถนะ
- ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือช่วยครูได้ดี
- คู่มือช่วยครูในการทำางานได้
- ข้อมูลท่ีใช้มากท่ีสุดในคู่มือ ได้แก่ กรอบสมรรถนะ สมรรถนะย่อย และ

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน ตามลำาดับ
- ข้อมูลและรายละเอียดท่ีต้องการให้เพิ่มเติมในคู่มือ 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเพิ่มแนวทาง

ในการนำาสมรรถนะไปใช้

 
 จากตารางที่  42  พบว่า  กลุ่มครูผู้สอน  มีความเห็นว่า  รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับ 
สมรรถนะช่วยในการออกแบบการเรียนการสอนได้  และใช้ข้อมูลในคู่มือมากท่ีสุด 3 ลำาดับ  ได้แก่ 
กรอบสมรรถนะ  รองลงมาคือ หลักการและแนวทาง  ความเชื่อมโยงสมรรถนะ  แนวทางจัดกิจกรรม
โดยใช้สมรรถนะและตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลำาดับ ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการ
ให้เพิ่มเติมในคู่มือ คือ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัด 
และประเมินผลโดยใช้สมรรถนะ และเพิ่มแนวทางในการนำาสมรรถนะไปใช้
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ต�ร�งท่ี 43 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อปัญหาในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบ 
  และการจัดการเรียนการสอน  และมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น
กลุ่มครูผู้สอน ปัญหา : การจัดกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ

การแก้ไข : ปรึกษาคณะผู้บริหาร มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหา  : การนำากรอบสมรรถนะไปใช้
การแก้ไข  : เชื่อมสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม

ปัญหา  : เวลาในการจัดกิจกรรมมจีำากดั การวัดและประเมนิผลสมรรรถนะ 
  ยังไม่ชัดเจน
การแก้ไข : ยืดหยุ่นเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเชื่อมสมรรถนะ
ปัญหา  : ความไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ และการใช้เวลาใน 
  การจัดการเรียนการสอน
การแก้ไข  : การเชื่อมโยงสมรรถนะ

ปัญหา  : การเชื่อมโยงสมรรถนะ
การแก้ไข  : ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น Youtube  
  เพื่อหากิจกรรมท่ีจะนำากรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง

 จากตาราง 43 พบว่า คณะครูผู้สอนพบปัญหาในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ 
ในการออกแบบและการจดัการเรียนการสอน ได้แก ่การจดักจิกรรมให้ตรงกบัสมรรถนะ การเช่ือมโยง
สมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีจำากัด 
การวัดและประเมินผลสมรรถนะยังไม่ชัดเจน และไม่แน่ใจในความสอดคล้องกับสมรรถนะ
 ด้านการแก้ไขปัญหา พบว่า ส่ิงท่ีคณะครูผู้สอนดำาเนินการ ได้แก่ ปรึกษาคณะผู้บริหาร 
มี Coach คอยช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงสมรรถนะให้เข้ากับกิจกรรม ยืดหยุ่นเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเชื่อมสมรรถนะ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น 
Youtube เพื่อหากิจกรรมท่ีจะนำากรอบสมรรถนะเข้าไปเชื่อมโยง
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ต�ร�งท่ี 44 ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อจุดใดง่ายท่ีสุดและยากที่สุดในการออกแบบการเรียน 
  การสอนฐานสมรรถนะ

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน จุดที่ง่�ยที่สุด 
- มีเป้าหมายสมรรถนะท่ีชัดเจน
- มแีนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีชดัเจน และหลากหลายตามบริบทของโรงเรยีน 

ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง
- สมรรถนะมีลักษณะเป็นความคิดรวบยอด ไม่มีรายละเอียดแบบตัวช้ีวัด  

จึงไม่มีกรอบของการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย
ตรงกับพัฒนาการของนักเรียน 

ย�กที่สุด 
- การออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับสมรรถนะ
- การประเมินตามสมรรถนะท่ีกำาหนดไว้

 จากตาราง 44 คณะครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่า จุดที่ง่ายท่ีสุด คือ การมีเป้าหมาย
สมรรถนะท่ีชัดเจน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนและหลากหลายตามบริบทของโรงเรียน 
ความพรอ้มของนกัเรยีน ผู้ปกครอง สมรรถนะเปน็ส่ิงท่ีบอกมาเปน็ความคิดรวบยอด ไมม่รีายละเอยีด 
แบบตัวชี้วัด จึงไม่มีกรอบการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายตรงกับ 
พฒันาการของนักเรยีน จดุยากทีส่ดุ คอื การออกแบบกิจกรรมใหต้รงกับสมรรถนะ และการประเมินผล 
ตามสมรรถนะท่ีกำาหนดไว้
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ต�ร�งท่ี 45  ข้อคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนต่อผลกระทบท่ีเด็กได้รับจากการนำากรอบสมรรถนะ 
  ไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน

ผู้ให้ข้อมูล คว�มคิดเห็น

กลุ่มครูผู้สอน ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ส่งผลต่อเด็กอย่�งไร
- เดก็เกดิสมรรถนะ สามารถนำาไปใชใ้นชีวติประจำาวนัได ้กล้าแสดงออก กลา้คิด

กล้าทำา
ก�รส่งผลต่อเด็กในด้�นอื่น ๆ นอกเหนือจ�กด้�นสมรรถนะ
- เด็กเกิดเจตคติท่ีดี สนุกกับการเรียน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผลท่ีได้ 

ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน
- ดูจากความสามารถที่นักเรียนแสดงออก และนักเรียนนำาสิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียน

ไปทำาซำ้าท่ีบ้าน
- การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนเพ่ิมมากขึน้อยา่งเหน็ไดชั้ด นักเรียนท่ีไมค่่อยสนใจ

เรยีนกแ็สดงความสนใจในการเรยีนมากขึน้ ผูป้กครองช่ืนชมเมือ่นักเรียนนำาสิง่
ท่ีเรียนท่ีโรงเรียนไปทำาซำ้าท ี่บ้�น

 จากตาราง 45 กลุ่มครูผู้สอน  มีความเห็นสอดคล้องกันในการนำากรอบสมรรถนะไปใช ้
ในการออกแบบและจัดการเรียนการสอน  สง่ผลให้เด็กเกิดสมรรถนะ สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้  
กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำา ส่วนผลในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ ได้แก่  นักเรียน
เกดิเจตคตท่ีิด ีสนกุกบัการเรียน ซ่ึงท้ังหลายนีเ้กดิจากกจิกรรมท่ีหลากหลาย ผลท่ีไดส้ว่นใหญเ่กดิจาก 
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

-  ครูคดิกิจกรรมให้มคีว�มหล�กหล�ยและจำ�นวนม�กข้ึน	เพือ่ให้ตรงกบัสมรรถนะ
ท่ีต้ังไว้	ต้องมีก�รต้ังปัญห�	สถ�นก�รณ์เพ่ือให้นักเรียนได้ทดลองแก้ปัญห�ต่�ง	ๆ 	

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล		
- เห็นคว�มเชื่อมโยงของวิช�ท่ีสอนกับวิช�อื่น
- ครูต้องคิดกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติจริงม�กขึ้น	 รวมทั้งต้องจัดกิจกรรม	 

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

ม�แก้ปัญห�	
ด้านพฤติกรรมครู		
- ครูกระตือรือร้น	พบกลุ่มเพื่อนครูม�กข้ึนเพื่อพัฒน�ตนเอง	ใฝ่รู้ม�กข้ึน
-  ครูมีคว�มสุขเพร�ะได้เห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงของนักเรียน		
-  ครูเขียนแผนได้ดีข้ึน	ก�รจัดก�รเรียนรู้และมีคว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน		
ด้านความรู้สึก	เจตคติต่อการสอนและต่อนักเรียน		
- ครูเสียสละ	 มีคว�มสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก	 และได้รู้จักนักเรียนม�กขึ้น 

เพื่อส่งเสริมต่อยอดก�รพัฒน�
-  เปลี่ยนจ�กท่ีเคยใช้แต่หนังสือสอน	 ม�ใช้กิจกรรมท่ีนักเรียนต้องลงมือทำ�	

นักเรียนที่ครูเคยมองว่�ทำ�อะไรไม่ได้กลับแสดงพฤติกรรมต่�ง	 ๆ	 ให้เห็นถึง
คว�มส�ม�รถของเข�ท่ีครูไม่เคยเห็น

ช่วงเปลีย่นผา่น/รอยตอ่ของการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ	หลงัจากทดลอง
-  จะดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมต่อ	 เพร�ะเห็นคว�มสำ�คัญ	 และอย�กให้ครูคนอื่น

เห็นคว�มสำ�คัญและนำ�ไปใช้
-  ข้ึนอยู่กับผู้บริห�ร	 แต่โดยส่วนตัวอย�กทำ�ต่อ	 เพร�ะสอนง่�ยข้ึน	 เนื่องจ�ก

นักเรียนที่เคยมีปัญห�พฤติกรรมน้อยลง	 นักเรียนที่เคยไม่สนใจเรียนก็อย�ก
เรียนม�กข้ึน	

-  อย�กทำ�แต่ภ�ระง�นเยอะคงไม่สะดวก
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 จากตาราง 46 กลุ่มครูผู้สอน  มีการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดการเรียน
การสอน  ส่งผลให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน   
ครูมีมุมมองกว้างข้ึนสามารถแตกแขนงความคิด และครูออกแบบแผนการจัดการเรียนได้ ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการสอนจากแผนการสอนเดิม  คิดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและจำานวนมากขึ้นเพ่ือ
ใหต้รงกบัสมรรถนะทีต่ัง้ไว ้ตอ้งมีการตัง้ปญัหา สถานการณเ์พือ่ใหน้กัเรยีนไดท้ดลองแกป้ญัหาตา่ง ๆ     
 ด้�นก�รจดัก�รเรียนก�รสอนและก�รประเมินผล คณะครูเห็นความเชือ่มโยงของวิชาทีส่อน 
กบัวิชาอ่ืน  ด�้นพฤตกิรรมคร ูคณะครูมคีวามกระตอืรือร้น มกีารพบพูดคยุกับกลุ่มครูมากขึน้เพือ่พัฒนา
ตนเอง และใฝ่เรียนรู้มากขึ้น  ด้�นคว�มรู้สกึเจตคตติ่อก�รสอนและต่อเดก็  คณะครูมีความเสียสละ  
มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนสนุก และได้รู้จักนักเรียนมากข้ึนเพื่อส่งเสริมต่อยอดการพัฒนา
 ส่วนด้านความคิดเห็นของกลุ่มครูผู้สอนโดยสรุป เกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่าน/รอยต่อของ 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลังจากทดลอง พบว่า ครูจะดำาเนินการจัดกิจกรรมต่อ เพราะ
เห็นความสำาคัญ และอยากให้ครูคนอื่นเห็นความสำาคัญและนำาไปใช้และข้ึนอยู่กับผู้บริหาร อยาก
ทำาต่อเพราะสอนง่ายข้ึน เนื่องจากนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง นักเรียนท่ีเคยไม่สนใจเรียน 
ก็อยากเรียนมากข้ึน  และมีครูบางส่วนอยากทำา แต่ภาระงานเยอะ ไม่สะดวก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียนสำาหรับหลักสูตร  

  การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

 3.1 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร
  3.1.1  กำ�หนดให้มีเป้�หม�ยร่วมที่ชัดเจน  ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทุกคนสามารถรับรู ้
และเขา้ใจไดต้รงกนัในลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ (Desirable  Outcomes) ท่ีชัดเจน เขา้ใจ 
ได้ไม่ยาก และไม่มากจนเกินไป ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ่  
(Big picture) ร่วมกันและมุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนท่ีเสนอ 
ในการวิจยัคร้ังนีเ้ปน็ฐานในการกำาหนดจดุมุง่หมายดา้นผูเ้รยีน โดยอาจพจิารณาทบทวนสมรรถนะหลกั  
สมรรถนะย่อย ท้ังในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเข้มข้นของสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสม 
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยและทำาประชาพิจารณ์เพ่ิมเติมได้ โดยการกำาหนด 
เป้าหมายร่วมนี ้ท้ังการกำาหนดเป้าหมายร่วมระดบัชาต ิระดบัท้องถ่ิน/ เขตพืน้ท่ี และระดบัสถานศึกษา  
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
  3.1.2  พฒัน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกระบวนก�ร
วจิยั โดยควรมุ่งเปา้หมายใหไ้ด้หลักสตูรท่ีกำาหนดจุดมุ่งหมายเชงิสมรรถนะ เสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำานโยบาย 
(Research-led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลที่ชัดเจนที่นำาไป
สู่การปรับปรุงนโยบาย
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                 นอกจากนี้ ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551  กับหลกัสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ช้ีให้เห็นว่าในการปรบัเปลีย่น
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งท่ียากลำาบาก 
  3.1.3  ปลดล็อค“โครงสร้�งเวล�เรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
พทุธศักราช 2551  ใหม้คีวามยดืหยุน่ท่ีสถานศึกษามอีสิระจดัโครงสรา้งหลักสูตรรายวิชาพืน้ฐานหลกั
ที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา 
และชุมชนอย่างแท้จริง ท้ังนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เรือ่ง การปรบัปรงุโครงสร้างเวลาเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางฯ ลงวันที ่ 
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แลว้ หากแต่ผูใ้ช้หลกัสตูรในระดับสถานศกึษายงัไม่ได้รับรูแ้ละเกิดความเขา้ใจ
ในวงกว้าง รวมท้ังคำาส่ังฉบบัดงักล่าวยงัมขีอ้กำาหนดถงึโครงสรา้งเวลาเรยีนเฉพาะสาระประวัตศิาสตร ์
40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี
  3.1.4  ตรวจสอบทบทวนตัวช้ีวัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2560 ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครผูู้สอนได้ให้ข้อมูลว่า ตัวชีวั้ดของบางกลุ่มสาระการเรยีนรูมี้จำานวนมากและซำา้ซอ้นกัน  
เน้นด้านความรู้มาก ทักษะท่ีกำาหนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย  
ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ
ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ท่ีไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
  3.1.5  จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเนน้ร�ยวชิ�หลักให้มีคว�มเข้มขน้ ระดบัชัน้ประถม
ศึกษ�ตอนต้น (ป.1 - 3) ได้แก ่ภาษาไทย คณติศาสตร ์และภาษาอังกฤษ  ซึง่เปน็รายวิชาท่ีเปน็เครือ่งมือ 
ในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  โดยจัดกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  เป็นรายวชิารอง ได้แก่ วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ประวติัศาสตร ์สุขศกึษาและพลศกึษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการท่ีนำาสมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะเป็น
ฐานในการออกแบบการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทัง้รายวิชาหลกั รายวิชารอง และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
           ทั้งนี้ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) 
และระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรคอ่ย ๆ  เติมความเข้มข้นในรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิา
เพ่ิมเติมท่ีจำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะความเข้มข้น 
ไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะเป็นฐาน
  3.1.6  ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะ เป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน  
โดยเน้นการเช่ือมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ 
การอดุมศึกษาในลักษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงตอ่เนือ่งกัน เพือ่สร้างคุณภาพของเดก็ไทยใหเ้ข้มแข็ง  
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเนื่องตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย 
ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
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  3.1.7  ระดมคว�มรว่มมือจ�กทุกภ�คสว่นทุกสงักัดท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการศกึษา
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากหลายมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมท้ังระดม
ข้อมูลแนวปฏิบัติท่ีน่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)

 3.2  ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้
            3.2.1  ด้�นก�รสื่อส�รและประช�สัมพันธ์หลักสูตร
                   เน่ืองจากการวิจยัครัง้น้ีมข้ีอค้นพบประการหน่ึงว่า  ผู้บรหิารและครจูำานวนมาก
ไม่ทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหวและการปรับปรุงหลักสูตร ดงันัน้ ตอ้งหายุทธวธีิในก�รประช�สัมพันธ์ 
สื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล ในระดับช้ันเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด 
เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรได้ตามเจตนารมณ์  
ให้เกิดผลจากภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้ การส่ือสารต้องมรีูปแบบท่ีทันสมัย  
เข้�ถึงง่�ย หล�กหล�ยช่องท�งที่เหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องที่มีหลาย 
ชว่งวัยและมคีวามแตกต่างด้านประสบการณใ์หส้ามารถเข้าถึงข้อมลูและเข้าใจวิธีทำางานได้ด้วยตนเอง 
ท้ังในลักษณะของการจัดทำาเอกสาร คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีท่ีปรึกษา การสร้าง
สารสนเทศออนไลน์ เช่น เว็บไซต ์เฟซบุก๊ แฟนเพจ แอปพลเิคชนั วีดทิศัน์ Call-center รวมถึงการเปดิ
พื้นท่ีสาธารณะ เช่น กระดานข่าวออนไลน์ การต้ังกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าท่ีในการใช้หลักสูตร อาทิ  
คร ูบุคลากรทางการศกึษา สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้อย่างสะดวก สามารถศกึษาทำาความเขา้ใจหลกัสตูร
ได้อย่างละเอียด และสามารถให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ต่อไป
  3.2.2   ด้�นก�รใช้หลักสูตร ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและประเมินผล 
        การออกแบบการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำาหนดจดุประสงคก์�รเรยีนรู ้
เชงิสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรือกจิวตัรประจำาวนั 
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ
แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางาน
หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาต้องใช้ “บรบิทชีวติจรงิ” ของผู้เรยีนเป็นฐ�น โดยมุง่เนน้สมรรถนะทีผู้่เรียนสามารถใชไ้ด้
จริงในชีวติประจำาวนั ซ่ึงมักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอ่คว�มแตกต�่งหล�กหล�ย 
ของผู้เรียน (Differentiated Instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ี 
เน้นเพ่ือพัฒน�โดยเน้นก�รประเมินต�มสภ�พจริงท่ีใช้สมรรถนะเป็นฐ�น ทั้งนี้ ในส่วนของ 
การประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
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  3.2.3   ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดต้ังองค์กรหรือคณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูป 
    หลักสูตร
          เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าท่ีวางแผนกำ�หนด
ทิศท�ง ก�รพัฒน�คุณภ�พเด็กไทยอย่�งเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยง�น และ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�  โดยอาจมีองค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วย  ผู้แทนระดับ
นโยบายและระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติท่ีมีหน้าท่ีนำาหลักสูตร
ไปใช้มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้เด็กแต่ละวัยตามบทบาทหน้าท่ี ภายใต้เป้าหมาย 
ในทิศทางเดียวกัน มีการว�งแผนก�รเชือ่มต่อหลกัสตูรแต่ละระดับอย่างกลมกลนืและมปีระสทิธิภาพ
แต่ละระดับการศึกษา เห็นคว�มสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบก�รพัฒน�หลักสูตร ตั้งแต่ 
ก�รร่�ง ก�รใช้ และก�รประเมินผล ตลอดจนเป็นสือ่กล�งในก�รสือ่ส�รประช�สมัพนัธใ์ห้สถานศกึษา 
ทุกสังกัดเข้าใจตรงกันทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่
ระดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด แนวท�ง 
และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 
    หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน  
การวัดและประเมินผลท่ีสามารถใหค้ำาปรกึษาและตอบปัญหาดา้นบรหิารจัดการหลกัสตูร การจัดการเรยีน 
การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้  รวมถึงควรเพ่ิมบุคลากรท่ีดูแล  
ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านน้ีแก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังในระดับชาติและระดับ 
ท้องถ่ินให้เพียงพอด้วย
  3.2.4  ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู
      ความสำาเร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ท่ีการผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ  
หากแต่อยูท่ีก่ารพัฒนาผู้เรยีนใหม้คีณุภาพไดบ้รรลตุามจุดมุง่หมายของหลกัสตูร ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญั 
ก็คือครูท่ีต้องทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครู
และผู้บรหิารสถานศึกษาในเรือ่งหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจชัดเจน 
และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังสมำ่าเสมอ ซ่ึงปัจจัยที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องช่วยสนับสนุน 
ให้ครูทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 
    1)  ก�รสร้�งคว�มเข�้ใจแก่ครูทกุคน ให้เขา้ใจอย่างชดัแจ้งวา่ตนต้องดำาเนนิการ
อยา่งไรให้นกัเรียนบรรลุเปา้หมาย รวมทัง้การเสริมสร้างความเข้าใจและพฒันาทกัษะเพิม่เตมิแก่ครูดา้น 
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ท่ีต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็กปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกัน
    2)  ก�รจัดเตรียมเคร่ืองมือและสือ่ก�รเรียนก�รสอน ทีช่ว่ยใหค้รูสามารถจดัการเรียน 
การสอนไดด้ว้ยการนำาแนวทางการสอนท่ีดแีละมีประสิทธิภาพมาใช้  มากกว่าเนน้ใหค้รพูฒันาเนือ้หา
บทเรียน โดยกิจกรรมทีจ่ะให้นกัเรียนปฏบิติัควรมีคูมื่อหรือขอ้ความแนะนำาวธิดีำาเนนิการหรือทิศทาง
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ของกิจกรรมนั้น ๆ สำาหรับครู  อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธีหรือแนวการสอนเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านต่าง ๆ  คู่มอืแนวทางการวัดและประเมนิผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ  รวมท้ังตัวอย่างเคร่ืองมอื 
วัดสมรรถนะ
   3) ก�รจัดเตรียมข้อมูลผลก�รประเมิน ท่ีบอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียน 
เป็นอย่างไร เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบท่ีอ้างอิงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยเน้นท่ีประสิทธิภาพ
การสอนของครู ในลักษณะของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครู 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมามองการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วย
ตนเองได้ (ออกแบบเครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจโดยการจัดต้ังคณะ
กรรมการประเมนิหลกัสูตรภายในโรงเรยีน ซ่ึงสามารถสะทอ้นผลการใช้หลกัสตูรในระดบัชัน้เรยีนตอ่
ผู้บรหิารและตน้สังกัดอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่เอือ้อำานวยใหผู้้ดแูลระดบับรหิารสถานศกึษาสามารถ
นำาข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
    4)  ก�รพัฒน�ครแูกนนำ� ครูผูเ้ช่ียวช�ญเฉพ�ะด�้นหลักสูตรและก�รเรยีนก�รสอน   
ท่ีสามารถเสนอแบบอย่าง  วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีได้ผล  ซ่ึงเป็นวิธี 
การสอนทีไ่ดร้บัการทดลอง  และมผีลการวจัิยยนืยนัถึงประสิทธภิาพของวธิดีงักลา่วแล้ว เพือ่ให้ครไูด้
ศกึษาและเปรยีบเทียบกับวิธีการสอนของตนแลว้นำาไปสูก่ารปรับเปลีย่นเพื่อเป็นแนวทางการพฒันา
หลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู 
   5)  ก�รสนับสนุนและสร้�งแรงผลกัดันจ�กเพ่ือนครูร่วมวิช�ชพี  โดยการสร้าง
ชมุชนแหง่ก�รเรียนรู้เชงิวิช�ชพีท่ีมีการแลกเปลีย่นวธิสีอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครมืูออาชพีเพือ่ 
การพัฒนาการสอน 
   6)  ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนการทำางานและสร้างแรง
ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 
   7)  ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ� 
และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีชุมชนคาดหวัง  โดยท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้ 
   8) ก�รวจิยั ก�รตดิต�ม และก�รประเมนิผลในก�รนำ�หลักสูตรไปสู่ก�รปฏบัิติ
ในห้องเรียนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและรูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีสร้างความมั่นใจในการจัด 
การศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีท่ีใช้อยู่
  ท้ังน้ี ในการวิจัยครัง้น้ีมขีอ้ค้นพบวา่  กลุม่ผูเ้ก่ียวขอ้งมหีลายลกัษณะ อาท ิ1) ไมย่อมรบัรู ้
ความเปล่ียนแปลง 2) รบัรู ้แต่ไม่อยากเปล่ียนแปลง หรอื 3) รบัรู ้อยากเปล่ียนแปลง แต่ไม่กล้าปรบัเปล่ียน  
ซ่ึงก�รพัฒน�บุคล�กรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่�งกันในกลุ่มเป้�หม�ยเหล่�นี้
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 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อนำาเสนอแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน 3) เพ่ือทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการพัฒนาผู้เรียน และ 4) เพ่ือจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำา 
กรอบสมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

กลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนาทีใ่ช้กระบวนการวจัิยแบบพหวิุธี (Multimethods 
Research) ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาภาคสนาม (Field 
Study) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย (Multi - instrument Approach)
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี้ ได้แก่ โรงเรียนนำาร่องใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานทุกสังกัดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป. 1 - 3) ได้แก่ โรงเรียนบ้านขอบด้ง และ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 
เขตลาดกระบัง สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน โรงเรยีนเทศบาล 4 (เพาะชำา) สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  
และโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์สังกัดสำานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา ครอบคลมุใน 4 ภมิูภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคใต้  
รวมจำานวนผู้บริหาร 8 คน และจำานวนครู 36 คน รวมจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัยท้ังสิ้น 44 คน ซ่ึงได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

บทที่ 5
 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

 การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ก�รพฒัน�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรยีนระดับก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น และกรอบสมรรถนะ 
  หลักผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้น
  1) การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและมโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะ
  2) การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
  3) การพัฒนาแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  4) การพฒันาเอกสารแนวทางดำาเนนิการ ส่ือตน้แบบ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ 
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�ขั้นพ้ืนฐ�นสู่ก�รปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะหลักของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานและ 
  กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
  คณะทำางานฯ สังเคราะห์สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้ 4 องค์ประกอบ 10 สมรรถนะหลัก ดังนี้
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 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)
 เม่ือคณะทำางานฯ สงัเคราะห์และพัฒนากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว้  
ได้ทำาการประเมนิสมรรถนะของผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาตอนต้น ตามกรอบโมเดลโครงสรา้งสมรรถนะหลัก  
10 สมรรถนะ โดยทำาการประเมินผูเ้รยีนในสถานศกึษาในสงักัดต่าง ๆ  ใน 4 ภมิูภาคท่ัวประเทศ ได้แก่  
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สำานักงานคณะกรรมการการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  
สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา สำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร และกรมส่งเสรมิการปกครอง 
ท้องถ่ิน จำานวนท้ังสิ้น 2,337 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Random Sampling) 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ีผู้วิจัย
สงัเคราะห์ขึน้มากบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
มีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นได้
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ตอนท่ี 2 ผลการทดลองนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา

	 2.1	 กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	พบว่า โรงเรียนมีแนวทาง 
ในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใกล้เคียงกัน โดยมีข้ันตอนหลัก คือ 1) ทบทวน
และสรา้งความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรยีนการสอน 3) ออกแบบการเรยีนการสอน  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ท้ังน้ีในแต่ละ
โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันในส่วนของลักษณะของกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 

	 2.2	 การเลอืกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียน จากการวเิคราะห์ 
เนือ้หาจากแผนการจดัการเรยีนรู้ พบวา่ ครูสว่นใหญ่ เลอืกใช้แนวทางที ่1 ในการนำากรอบสมรรถนะหลัก 
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จำานวน 33 แผน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ แนวทางที่ 2  
และแนวทางท่ี 3 แนวทางละ 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 4  
จำานวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 6.00

	 2.3		การนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
และประเมินผล	 การนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใชอ้อกแบบการเรียนการสอน จดักิจกรรมการเรียนรู้  
และประเมินผล พบว่า ทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทาง 
โดย สมรรถนะหลักด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะหลักด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 
สมรรถนะหลกัด้านการสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร์ สมรรถนะหลกัด้านภาษาองักฤษ
เพือ่การส่ือสาร พบในแผนการจดัการเรยีนรูแ้นวทางที ่1 มากทีสุ่ด  ส่วนสมรรถนะหลักด้านทกัษะชวิีต 
และความเจริญแห่งตน สมรรถนะหลักด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะหลัก
ด้านทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม สมรรถนะหลักด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะหลักด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา และสมรรถนะหลักด้านการ
เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด

	 2.4	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน	
     1) ก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัคร ูครูผูส้อนและผูบ้ริหารมีความคิดเห็นว่า เม่ือนำากรอบ
สมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ตัวครูมีการ
เปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นการออกแบบการสอน ลกัษณะ/เทคนคิการสอนทีค่รนูำามาใช ้การจดักจิกรรม
การเรียนการสอน การใช้สื่อและแหล่งทรัพยากร การประเมินผล และด้านอื่น ๆ ดังนี้
  ด้�นก�รออกแบบ จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน และประเมินผล ครูออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริงและเน้นกระบวนการกลุ่มมากขึ้น คำานึงถึงการนำา 
สมรรถนะมาเช่ือมโยงกบักจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กดิประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีตอ้งการ  
มีการวิเคราะหห์ลกัสตูร ตัวชีวั้ด และสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกนัเพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
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การวางแผนมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น ครูปรับวิธีการสอน/กิจกรรม/บทบาทครูในการเป็นผู้อำานวย 
ความสะดวก จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลายขึ้น ให้เด็กลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
เพิ่มกระบวนการกลุ่มมากขึ้น มีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้คิด ได้ส่ือสาร ทำางานกลุ่ม การสะท้อน 
การเรียนรู้/สมรรถนะ หลากหลายขึน้ เมือ่เขยีนแผนการจดัการเรียนรู้แลว้จะมกีารตรวจเช็คกจิกรรม
วา่ทำาแล้วเด็กเกิดสมรรถนะหรือไม่ ขณะทีค่รูสอนมีการเชือ่มโยงสถานการณต่์าง ๆ  ในชวีติประจำาวนั  
มกีารใช้คำาถามเพือ่ใหเ้ดก็ยอ้นกลับ เพือ่ใหไ้ดส้มรรถนะทีต่อ้งการ เช่น การส่ือสาร แสดงความคิดเหน็  
ขอ้คิดท่ีได้ การแกป้ญัหา รวมท้ังกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมรรถนะอืน่ในวิชาตนเองมากขึน้ และมกีารบริหาร 
จัดการชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้น ในด้านการประเมินผลจะประเมินตามสมรรถนะ 
ท่ีเกิดกับนักเรียนจึงมีการประเมินท่ีหลากหลายข้ึน โดยประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจากผลงาน
นักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากข้ึน
  ด้�นลักษณะ/เทคนิคก�รสอนท่ีครูนำ�ม�ใช้ จากการวิเคราะห์แผนการจัด 
การเรยีนรูแ้ละสงัเกตการสอน พบวา่ ครมูกีารปรับกจิกรรมเปน็ การเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมีลักษณะกจิกรรมและวิธี/เทคนิคการสอน เช่น ลงมือปฏิบตั ิ
ฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน ลองผิดลองถูก ทดลอง ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน  
ใช้กิจกรรมการเล่นเกม ปริศนาคำาทาย คำาคล้องจอง ร้องเพลง บทบาทสมมติ ใช้สื่อการสอนท่ี 
หลากหลายเหมาะสมกับวัย เช่น ของจริง นิทาน รูปภาพ YouTube  ช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก  
รวมทัง้สอนโดยเน้นการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อมรอบตวัทีเ่น้นทกัษะปฏิบัตจิรงิและกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้
  ด้�นอื่น ๆ ครูมีการปรับเปล่ียนวิธีการทำางาน โดยมีการทำางานร่วมกับเพื่อนครู 
มากขึ้น มีการพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา 
ส่ือการเรียนรู้ และมีการนำา PLC มาใช้เป็นกระบวนการในทำางานและเรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปล่ียนบทบาท 
ของครจูากครเูปน็ศนูยก์ลางเปลีย่นเปน็ผูแ้นะนำาและอำานวยความสะดวก เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่าง
ครูและนักเรียนมากข้ึน 
  2) ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในด้านผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตามสมรรถนะ
หลักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วยระยะเวลาอันส้ัน แต่จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิด
เหน็ว่านักเรียนมคีวามกระตือรอืรน้ในการเรยีน ต้ังใจเรยีน เขา้ใจบทเรยีนมากขึน้ นักเรยีนได้ฝกึปฏิบัติ 
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตจรงิได้มากขึน้ นกัเรยีนแก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิได้จากการเช่ือมโยงกิจกรรม
ในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าคิด 
มากขึ้น นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน  
รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่าในตนเองมากข้ึน นักเรียนได้ออกไป 
นำาเสนอหน้าช้ันเรียน เกดิทักษะการสือ่สาร การแกไ้ขปัญหา ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำาวนัได้  
นอกจากนี้ นักเรียนเกิดความผูกพันกับครูมากข้ึน มีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน 
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	 2.5	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทหลัก ดังนี้
  1) ผู้บริห�รเป็นผู้นำ�ในก�รว�งแผนดำ�เนินง�น ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้นำา 
ใหแ้ก่ครูในการเร่ิมตน้ขบัเคลือ่นการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียน เร่ิมตัง้แต่การจัด 
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ย่อยเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและครูสามารถนำาสมรรถนะไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนได้สะดวกข้ึน 
ร่วมวางแผนกับครูในการดำาเนินงาน กำาหนดแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในแต่ละ
ระดับชั้น การออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
  2) ผู้บริห�รเป็นท่ีปรึกษ� ให้คว�มรู้ คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ และอำ�นวยคว�มสะดวก 
ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครูในการดำาเนินงาน โดยเป็นที่ปรึกษาและให้คำาแนะนำา
ในด้านการวางแผนนำาสมรรถนะไปใชใ้นแต่ละวชิาใหเ้หมาะสมกบัหนว่ยการเรยีนรูข้องแต่ละระดับชัน้ 
และการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน สนับสนุนสื่อและทรัพยากรท่ี
จำาเป็น ให้กำาลังใจ และคอยอำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู 
  3) ผู้บริห�รเป็นผู้นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ผู้บริหารมีบทบาท 
ในการนเิทศ ดแูลการดำาเนนิงานของคร ูตดิตามตรวจแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้นเิทศ ดแูลชว่ยเหลอื 
ครูกรณีพบปัญหาขณะทดลอง รวมท้ังติดตามผลการดำาเนินงานของครู 

 2.6	 ปัญหาท่ีพบและวิธีแก้ไข จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบปัญหาและวิธีแก้ไข ดังนี้
     1) ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ครูยังขาดความชำานาญและขาดความมั่นใจ 
ในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน ยังไมเ่ข้าใจคำาอธบิายสมรรถนะย่อย 
บางตวัท่ีคลา้ยกนั เช่น สมรรถนะหลกัภาษาไทยมีสมรรถนะย่อยท่ีคลา้ยกนั สมรรถนะทักษะชีวิตและ 
ความเจรญิแหง่ตนกบัสมรรถนะพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็/ตืน่รูท้ีม่สีำานึกสากลมคีวามคล้ายกนัมาก และในสมรรถนะ
ยอ่ยมหีลายข้อทีค่ลา้ยคลงึกัน ครยูงัไมคุ้่นกับสมรรถนะทำาให้ไมม่ัน่ใจวา่ทำาแผนการจัดการเรยีนรูถู้กหรอืไม่  
ตัวบ่งชี้บางตัวยังคลุมเครือ ครูอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ อธิบายยังไม่ครอบคลุม ทำาให้นำามาใช้ไม่ถูก  
ครูพยายามต่อยอดให้ออกแบบการเรียนการสอนได้หลายสมรรถนะแต่บางทีทำาได้ไม่ครบ  บางที
ยังคิดไม่ออกว่าจะแทรกสมรรถนะในกิจกรรมอย่างไร   ครูยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ครอบคลมุสมรรถนะพอหรอืไม ่บางครัง้ใสส่มรรถนะด้านนงึไปแต่ไมเ่กดิ กลบัไปเกดิสมรรถนะตัวอ่ืน
ท่ีไม่ได้ใส่ลงไป เพราะครูยังไม่เข้าใจกรอบสมรรถนะ ครูไม่เข้าใจแนวทางการนำาสมรรถนะไปพัฒนา 
ผู้เรียนในบางแนวทาง ยังห่วงเน้ือหาและการวัดผลท่ีต้องเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด 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 
หลากหลายมากข้ึนเพื่อต่อยอดให้เด็กเกิดสมรรถนะ จึงต้องใช้เวลามากข้ึน มีการแก้ปัญหาโดย
   (1) ครูมีการปรับเพิ่มเวลา โดยใช้เวลาในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว 
   (2) ครูบูรณาการบทเรียนโดยใช้สมรรถนะและตัวชี้วัดเป็นหลัก ยึดเนื้อหาน้อยลง
   (3) ครใูชก้ารยดืหยุน่เวลาในการสอน ซึง่บางคร้ังต้องใชเ้วลาของวิชาอ่ืนท่ีตนสอน
หรอืใชเ้วลาสอนของเพ่ือนคร ูบางครัง้กิจกรรมอาจไมต่อ่เนือ่งกัน และบางครัง้มกีารปรบักิจกรรมใหม่
ให้อยู่ในเวลา 
  3) ด้�นก�รบรหิ�รจัดก�รช้ันเรยีน ครูผู้สอนได้สะทอ้นว่า เวลาจดักิจกรรมในชัน้เด็กเล็ก  
ครูจะเหนือ่ยมากกวา่ชัน้เด็กโต เพราะต้องอธบิายใหน้กัเรียนเขา้ใจ นกัเรียนยงัไมคุ้่นเคยกบัการฟงัคำาสัง่ 
และทำากิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้สมรรถนะเป็นหลัก จะมีปัญหาในการจัดงานให้นักเรียนทำา   
เลือกจัดกลุ่มนักเรียน แล้วต้องคิดว่าจะหางานอะไรให้เหมาะสมกับความสามารถที่ต่างกัน อีกทั้ง 
ในบางโรงเรยีนมจีำานวนนกัเรยีนมาก มข้ีอจำากดัในการใช้พืน้ทีแ่ละการทำางานกลุ่ม มกีารแกป้ญัหาโดย
   (1) ฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับการฟังคำาสั่งและการทำากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
   (2) ครูต้องวิเคราะห์นักเรียนและเตรียมงานท่ีเหมาะกับนักเรียนเพิ่มเติม
   (3) ใชพ้ืน้ทีใ่นการเรยีนรู้ท้ังในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนเพือ่ใหนั้กเรยีนทำากิจกรรม
  4) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รเวล�ในก�รทำ�ง�นของครู ครูสะท้อนว่า มีภาระงานมาก  
ไม่มีเวลาเต็มท่ีในการมาเตรียมสมรรถนะและเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะ  
ครู 1 คน สอนทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเตรียมนักเรียนเพื่อทดสอบ O - NET, NT 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ต้องพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โรงเรียนแก้ปัญหา 
โดยการจัดประชุม รว่มทำาการเข้าใจหลกัการและรายละเอยีดของสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรยีน 
การสอน 4 แนวทาง แล้วนำามาร่วมกันวางแผนเลือกแนวทางในการนำามาใช้จัดการเรียนการสอน 
ตามท่ีโรงเรียนมีความพร้อมและบริบทเอื้อต่อการทำางาน

	 2.7	 ส่ิงทีค่รแูละโรงเรยีนต้องการความชว่ยเหลือ จากการนำากรอบสมรรถนะหลกัไปทดลอง
ใชใ้นการพฒันาผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ในสถานศึกษา พบวา่ ส่ิงทีค่รูและโรงเรียนตอ้งการ
ความช่วยเหลือ มีดังนี้
  1) ด้�นก�รให้คว�มรู้และพัฒน�คว�มส�ม�รถของครูในก�รออกแบบก�รเรียน 
ก�รสอน มีการให้ความรู้และใช้เวลาในการให้ครูฝึกออกแบบการเรียนการสอนมากข้ึน เพ่ือให้
เข้าใจ concept และแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในทุกแนวทาง รวมท้ัง 
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มีการพัฒนาครูในเร่ืองการจัดกิจกรรมท่ีแทรกสมรรถนะได้อย่างหลากหลาย เทคนิคการจัดการ 
ชั้นเรียน และเน้นรูปแบบการสอนในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน 
  2) ด้�นตัวชี้วัด มีการกำาหนดรายละเอียดของสมรรถนะย่อยแต่ละตัวแยกตามระดับ 
ชั้น ให้เหมือนกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
  3) ด้�นคู่มือและตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ คู่มือมีคำาแนะนำาด้านการเขียน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแนวทางต่าง ๆ ที่ชัดเจนและมีรูปแบบไปในแนวเดียวกัน  
มีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และมีตัวอย่างตามแนวทางท่ี 1 - 4 เพิ่มเติม เพื่อให้ครูมีแนวทางในการทำางานเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ตัวอย่างแนวทางท่ี 3 และ 4 เพิ่มมากข้ึน ในส่วนของตัวอย่างแนวทางท่ี 4 ต้องการตัวอย่างท่ีรวม
การนำากิจวัตรประจำาวันมาออกแบบในลักษณะการบูรณาการในภาพรวมโดยไม่แยกเป็นกิจกรรม
ย่อย ๆ และครูบางส่วนต้องการแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครบทุกวิชา
  4) ด้�นก�รวดัและประเมินผล  ครูต้องการแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ  
ท่ีชัดเจน เห็นภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการวัดผลระดับชาติ
  5) ด�้นก�รใหค้ำ�แนะนำ�และช่วยเหลอื มีการนเิทศติดตาม ใหข้อ้แนะนำา ใหค้ำาปรึกษา
บ่อย ๆ ท้ังจากบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

 2.8	 ส่ิงท่ีครูคิดว่าเป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความสำาเร็จ จากการนำากรอบสมรรถนะหลัก 
ไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า สิ่งที่ครูคิดว่า
เป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความสำาเร็จ มีดังนี้
    1) กรอบสมรรถนะและรายละเอียด กรอบสมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะ มีความสำาคัญ
ในการสง่เสรมินกัเรยีน หากมีรายละเอียดและแนวทางในการนำาไปใช้ทีชั่ดเจนจะช่วยใหค้รเูขา้ใจและ
นำาไปพัฒนานักเรียนได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน
  2) ผู้บริหาร หากผู้บริหารให้ความสำาคัญ ให้การหนุนเสริม  จะช่วยให้การทำางาน 
คล่องตัวขึ้น เวลาจัดอบรม/รับรู้ข้อมูล อยากให้ผู้บริหารร่วมไปรับรู้ด้วยเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงาน
  3) ครูผู้สอน ครูต้องเข้าใจชัดเจนและออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ท่ีสุด ความเข้าใจของครูในการนำาสมรรถนะไปจัดการเรียนการสอนแต่ละแนวทางจะช่วยให้ครู
วางแผนและเตรียมความพร้อมในการสอนได้ดีขึ้น โดยครูจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายาม หาความรู้ 
เพิ่มเติม  เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เปล่ียนจาก  teacher - centered  เป็น   
child - centered มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะและนำาสมรรถนะมาออกแบบการจัดการเรียน 
การสอนแต่ละแนวทาง มีการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะและตัวชี้วัดที่มีในหน่วยการเรียนรู้เดิม 
ครูต้องใส่ใจนักเรียนมากขึ้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำาสื่อ ใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น คิดว่าจะทำาอย่างไร 
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
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    4) การทำางานเป็นทีมของโรงเรียน การวิเคราะห์สมรรถนะและนำามาบูรณาการ 
ในการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกัน ทำาให้ชว่ยลดเวลา และนกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เกดิสมรรถนะ
มากข้ึน
    5) ระยะเวลา มีช่วงเวลาในการศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกประสบการณ์
ในการนำาสมรรถนะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นานกว่านี้
    6) การได้รับข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างตรงจุด / มีข้อมูล 
เชิงประจักษ์ จะช่วยให้พัฒนานักเรียนได้ตรงจุดมากข้ึน
    7)  ผูป้กครอง รับรู้การเปลีย่นแปลงของการเรียนการสอน และเขา้ใจวา่การสอนนกัเรียน
ให้เกิดสมรรถนะต้องใช้เวลา และผู้ปกครองมีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก
    8) การนิเทศติดตาม คณะผู้วิจัยมีการนิเทศติดตามให้มากข้ึน
    9) มีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้ครู 

 2.9	 ข้อเสนอแนะ	จากการนำากรอบสมรรถนะหลักไปทดลองใช้ในการพัฒนาผู้เรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
    1) ด�้นก�รให้คว�มรูแ้ละสร�้งคว�มเข้�ใจ ควรสร้างความเขา้ใจกับคณะครูในการนำา
สมรรถนะไปจัดการเรียนการสอน โดย
      (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและมีตัวอย่างการนำาไปใช้ท่ีหลากหลาย 
      (2) เพ่ิมเวลาอบรมเพ่ือให้เขา้ใจมากขึน้ และมกีารทดลองปฏบัิติ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ร่วมกัน ก่อนนำาไปใช้จริง 
      (3) มกีารพัฒนาครูในการนำาสมรรถนะไปใชพั้ฒนาผูเ้รียน โดยเน้นเร่ืองการออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาเกิดหลายสมรรถนะและเกิดผลกับนักเรียนมากท่ีสุด
  2) ด้�นหลักสูตรและโครงสร้�งหลักสูตร ในด้านหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร  
มีข้อเสนอแนะดังนี้
      (1) มตัีวชีว้ดัเป็นตัวต้ังต้น เพราะสมรรถนะเป็นก้อนใหญ ่หากไม่มตัีวชีว้ดัเหมอืนไมม่ ี
จุดเริ่ม
      (2) ตัวช้ีวัดมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เช่ือมโยงกับการทดสอบระดับชาติ NT / O - NET
      (3) ปรับลดรายวิชาทีซ่ำา้ซ้อน หลอมรวมส่ิงทีซ่ำา้กัน เชน่ วิทยาศาตร์  สงัคมศึกษา  สขุศึกษา  
และพลศึกษาใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยบูรณาการ  
      (4) ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีช่ัวโมงภาษาไทย 
เพ่ิมมากขึ้นอย่างน้อยวันละ 2 ช่ัวโมง เน่ืองจากเวลาที่มีไม่สัมพันธ์กับการปลูกฝังให้เกิดสมรรถนะ
การอ่านเขียน โดยในโรงเรียนท่ีมีผลการอ่านดีเยี่ยมมีการจัดเวลาเรียนในภาคเช้าสอนภาษาไทย - 
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 ยงัไมค่่อยเหน็ผลครูยงัไมท่ะลปุรโุปรง่ว่าคืออะไร ทำาใหเ้ช่ือมโยงไมค่่อยถกู 
  6) ด้�นคู่มือ สื่อ และแหล่งทรัพย�กรก�รเรียนรู ้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
     6.1 จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะเพิ่มเติม และมีตัวอย่างแผนการจัด 
การเรียนรู้ในแต่ละแนวทางให้มากข้ึน เพื่อให้ครูใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการทำางาน
     6.2 หากมีแผนการจัดการเรียนรู้สำาเร็จรูปให้เป็นแนวทางครูจะนำาไปใช้้ได้ง่าย  
ช่วยลดภาระให้ครู 

 2.10	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำาแนวทาง 
การใชก้รอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้นในการพฒันาผูเ้รยีนหลงัสิน้สดุการทดลอง  
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า 
  1) ด้�นจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น  
พุทธศกัร�ช 2551 ดา้นจุดแขง็ พบว่า สถานศกึษาสามารถนำาหลักสูตรไปใชไ้ดเ้ลยและงา่ยตอ่ครเูม่ือนำาไป 
ลงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดชัดเจนและครอบคลุมทำาให้ครูมีเป้าหมายในการสอนและประเมินผล 
ได้ครอบคลุม ด้านจุดอ่อน พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวช้ีวัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง 
เนื้อหามากต้องยึดสาระกับตัวชี้วัดที่ตนสอนเป็นหลักและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำานวนมากเกินไป 
   ด้�นคว�มต้องก�รปรับเปล่ียน พบวา่ หลักสูตรควรลดมาตรฐานและจำานวนตวัชีว้ดั 
เนือ้หาและเวลาเรียนควรยืดหยุน่มากขึน้ ส่งเสริมความถนดัของผู้เรียน เนน้การปฏบัิติ การแก้ปัญหา  
การเรียนรู้สิ่งท่ีนักเรียนถนัด สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันหรือประกอบอาชีพได้ หลักสูตรควรมี 
ความยืดหยุ่นในการนำาหลักสูตรไปใช้และเปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
ในแต่ละโรงเรยีนท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีนในแต่ละพ้ืนท่ี ควรหลอมรายวิชาเป็นแนวบูรณาการ  
ระบุเพียงเนื้อหาและสาระสำาคัญและควรเอ้ือให้มีกิจกรรมท่ีลงมือทำามากขึ้น ควรลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลาเล่นและเพิ่มด้านทักษะชีวิต
  2) ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่ก�รปฏิบัติในห้องเรียน  
พบว่า โรงเรยีนมกีารประชุมวางแผนรว่มกนัโดยรว่มกำาหนดสมรรถนะหลักและการนำาสมรรถนะไปใช้  
จัดกิจกรรม PLC เพือ่สรา้งความเข้าใจให้ตรงกัน บรูณาการสมรรถนะสูก่ารปฏบิตักัิบนโยบายโรงเรยีน 
คดัเลอืกครูผูส้อน แบง่ปนัความรู้ระหว่างเพ่ือนครูจดัรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ  ท่ีหลากหลาย ให้กำาลงัใจ 
และเป็นท่ีปรึกษาให้ครูท่ีทำาแผนการสอน มีประเมินการสอนร่วมกันและนิเทศกำากับติดตาม 
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   ด้�นครูนำ�กรอบสมรรถนะหลกัผู้เรียนระดับช้ันประถมศกึษ�ตอนตน้ (ป.1 - 3)  
ไปสู่ก�รปฏิบติัในห้องเรยีน พบว่า ครูสามารถนำาไปใชไ้ดโ้ดยนำาสมรรถนะมาใชต้ามแนวทางท่ีเสนอแนะ 
คนละ 2 - 4 แนวทาง แต่บางโรงเรียนยังขาดการปรึกษาและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ครูดำาเนินการ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งแผนให้ผู้บริหารตรวจ มีจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประเมินแผนของครูเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
   ด�้นวธิกี�รแก้ปัญห�กรณีครยัูงไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏบัิตไิด้ พบว่า โรงเรียนแก้ปัญหา 
โดยครูรวมกลุ่มทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพื่อเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประชุม
ปรึกษาท้ังแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลดภาระงานของครู
  3) ข้อแตกต่�งก�รทำ�ง�นของครูในก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสครูให้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบใหม ่ๆ  เพิม่ข้ึน มกีารเรยีนรู้โดยร่วมมอืกันในการเปลีย่นแปลงตนเอง ในดา้นการออกแบบ 
การเรียนการสอน ครูจัดทำาแผนการเรียนรู้ที่ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น ใช้เทคนิคในการสอนและ
กิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะ ใช้ส่ือและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  
มคีวามกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปญัหา ผูเ้รียนได้ทำางานเปน็กลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรียน
มากขึ้น ทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนด้านการวัดผลประเมินผล
เป็นการวัดผลบูรณาการตัวชี้วัดกับการวัดสมรรถนะเข้าด้วยกัน มีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน 
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�อุปสรรคท่ีพบในก�รสนบัสนนุก�รทำ�ง�นของครู ด้านการพัฒนาหลกัสตูร 
พบว่า ครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ด้านการออกแบบ 
การเรียนการสอน ครูขาดความมั่นใจในการจัดทำาแผนการสอนท่ีครอบคลุมสมรรถนะท่ีเลือกไว้และ
ใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มีความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่าน 
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือแบบเรียน ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก  
ดา้นการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผลประเมินผลสมรรถนะท่ีดคีวรดำาเนินการอย่างไร 
   วิธีก�รแก้ไขเม่ือมีปัญห�อุปสรรค พบว่า ครูศึกษาวิธีการออกแบบการเรียน 
การสอนและการประเมินผลโดยค้นหาจากอินเทอร์เน็ตผู้บริหารสถานศึกษามาช่วยครูคิดวิเคราะห์ 
การทำางาน และมีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูโรงเรียนทำา การใช้ระบบโทรทัศน์ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ในการพัฒนาครูและ 
ใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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   6) ช่วงเปลีย่นผ่�นหรอืรอยตอ่ก�รพัฒน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะ พบวา่ สมรรถนะ   
10 สมรรถนะเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
ควรให้โรงเรียนมีอิสระด้านการจัดหลักสูตร ควรลดกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมท่ีมากเกินไป ควรระบุ
รายละเอียดสมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับช้ันไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียน 
ช้ันประถมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก  
ควรใช้สมรรถนะต่อควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือ 
เพราะทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะท่ีตรงกัน 
    ด้�นก�รดำ�เนินก�รใช้สมรรถนะต่อเนือ่ง พบวา่ จะนำาสมรรถนะไปใช้ตอ่ควบคู่กับ 
ตัวชีวั้ดเดิม เนน้กิจกรรมทีป่ระยุกต์ใชใ้นชวีติจริงให้มากข้ึน การทดลองนำาสมรรถนะมาใชต่้อเนือ่งโดยเร่ิมจาก 
ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็นการเช่ือมต่อในช่วงเปล่ียนผ่าน  
ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากข้ึนไม่ได้ใช้ข้อสอบปลายภาค
   7) ก�รพฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใชใ้นโรงเรยีน  
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า ส่ิงสำาคัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถ 
เป็นท่ีปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้ 
เพ่ิมความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมท่ีนำาไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ การส่งเสริม 
และสนบัสนนุจากผู้บริหาร ช่วยเหลือ ผู้เช่ียวชาญทีรู้่จริงและมาช่วยเหลือให้คำาแนะนำาในการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนการสอน
   8) สิง่ท่ีโรงเรยีนตอ้งก�รคว�มช่วยเหลอืในก�รพฒัน�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะและ
ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือพ่ีเลี้ยงช้ีแนะในการออกแบบกิจกรรมและ 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด 
การเรียนการสอนกลางทีมี่ความยดืหยุน่ ครอบคลุมทกุกลุ่มสาระ มีแหล่งการเรยีนรู ้Online ทีเ่ผยแพร ่
เทคนิคการสอนหรือกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือการจัดซื้อส่ือสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เพิม่แหลง่คน้ควา้หาความรู้โดยมีแหลง่การเรียนรู้ Online ทีค่รูสามารถเขา้ถึงได้ตลอด
เวลาและสือ่สารกบัภาคีและผูเ้กีย่วขอ้ง มคู่ีมอืการวดัผลประเมนิผลและเกณฑ์การตดัสนิผลการเรยีน
ท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET
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  9)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบ�ทของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 
ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
       หน่วยง�นทีพั่ฒน�หลักสูตร  เปน็หน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย
ที่ซำ้าซ้อนกัน จัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำาเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล จัดทำาคู่มือสมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อบรมให้ความรู้ในเร่ืองสมรรถนะ 
กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ 
ในการสนับสนุนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนา
เทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสมรรถนะ การวางระบบการนำาสมรรถนะไปใช้ เช่น  
การทดสอบระดบัชาติ การรับเดก็ศึกษาตอ่ ปรับเกณฑก์ารวัดและประเมินผลระดบัประถมศึกษาเปน็
ผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง
       กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร กำาหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรยีนให้ชดัเจนและสอดคล้องกนั 
ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู แก้ไขระเบียบงบประมาณ 
ท่ียุง่ยากใหมี้ความยดืหยุน่ สรา้งข้อทดสอบท่ีตอบสนองตอ่บรบิทพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายและวดัผล
ประเมินผลนักเรียนตามพัฒนาการ
       หน่วยง�นต้นสงักัดของสถ�นศึกษ�  การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและต่อเนือ่ง  
ลดนโยบายที่ซำ้าซ้อนและลดการสั่งการจากส่วนกลาง ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเองและ
ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นการใช้งบประมาณของโรงเรียน  
มีความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ด้านสมรรถนะ รวมท้ังควรรวบรวมต้นแบบของโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ  
ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง
  10) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ 
ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และมีความชัดเจนแนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการ PLC และ Lesson Study  
การพฒันาครูควรมีผู้รู้จริงมาให้วิธีปฏบัิตท่ีิถกูตอ้งเพราะการส่งตอ่ผ่านศกึษานเิทศก์ อาจทำาใหค้ลาดเคล่ือน  
เม่ือต้องไปตรวจ นเิทศ ติดตาม ทำาให้ปฏบิติัผดิทาง จดัทำาเว็บไซต์กลาง เพือ่การสบืค้นขอ้มลูหรอืแลกเปลีย่น 
ข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงานหลักสูตรต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 
ต้นสังกดัต่าง ๆ  เพือ่การทำางานให้เปน็ไปในทศิทางเดียวกนั มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง จัดทำาคู่มือ 
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใหกั้บคร ูระบุแหล่งเรยีนรูแ้ละหนังสือประกอบทีจ่ะทำาใหค้รคูน้หาความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน ควรประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
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อภิปรายผล

1.  ผลการศึกษากรอบสมรรถนะและการนำาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 1.1 กรอบสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ มีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องจากมีความสอดคล้องของกรอบสมรรถนะหลักกับสมรรถนะ 
ของเด็กไทย โดยผลการวิจยัตามกรอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ท่ีนำามาตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของผู้เรียนท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลโครงสร้างของสมรรถนะหลักของผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถนำาไปใช้อธิบายสมรรถนะของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานได้ในทุกกลุ่มสมรรถนะ
 1.2 ก�รนำ�แนวท�งก�รใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้นไปใช้ 
ในก�รพัฒน�ผู้เรียน ครูสามารถนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ทุกสมรรถนะ 
และทุกสมรรถนะหลักได้นำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนท้ัง 4 แนวทาง โดยสมรรถนะ
ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน สมรรถนะด้านการ 
สบืสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร พบในแผน 
การจัดการจัดการเรียนรู้แนวทางท่ี 1 มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยในโครงการวิจัยทดลอง 
เรื่อง การทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ, 2561) ท่ีทำาการวิจัยทดลอง
ใชก้รอบสมรรถนะผู้เรยีนระดับประถมศึกษาตอนตน้ คู่ขนานกับงานวิจัยนี ้โดยทำาการวิจัยกับโรงเรยีน
ที่มีความสนใจนำากรอบสมรรถนะหลักไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง 
จำานวน 18 โรงเรียน ทั้งในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ครอบคลุมใน 4 ภมิูภาค ได้แก ่ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ ภาคใต้  
จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนยังคงมีความกังวลในเนื้อหาสาระวิชาและตัวช้ีวัดของกลุ่ม
สาระวิชา ใน 4 วิชาหลัก ส่วนสมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน สมรรถนะด้านทักษะ
อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ สมรรถนะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม สมรรถนะด้านการรู้เท่าทัน 
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สมรรถนะด้านการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา และ
สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่แข็งเข้ม/ต่ืนรู้ที่มีสำานึกสากล พบในแผนการจัดการจัดการเรียนรู้
แนวทางท่ี 3 มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อเป็นตัวชี้วัดท่ีไม่ยึดติดกับกลุ่มสาระวิชา ผู้สอนจะสามารถ 
บูรณาการการสอนได้ดีกว่า
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 1.3 ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ต�มแนวท�งต่�ง ๆ มีความครอบคลุมและเอื้อต่อจุดเน้น 
นโยบายของโรงเรียน ทั้งในเขตชุมชนเมือง และเขตพื้นที่พิเศษ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กรอบ
สมรรถนะหลักมีความยืดหยุ่นในการนำามาปรับใช้ในสถานศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับสภาพ 
ความต้องการของโรงเรยีน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และเอือ้ต่อการส่งเสริมคณุภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเนน้ของ
โรงเรยีนท่ีสดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทดลองใช้กรอบสมรรถนะผูเ้รยีนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรบั
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในโรงเรียนเครือขา่ยร่วมทดลอง (สมบัต ิคชสทิธ์ิ และคณะ, 2561) ทีพ่บว่าโรงเรียน
เครอืข่ายรว่มทดลองสามารถนำากรอบสมรรถนะหลกัทัง้ 10 สมรรถนะ มาปรบัใช้ในการออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และบริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน  
แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนในการนำาไปใช้พัฒนาผู้เรียนใน 
สถานศกึษาโดยสอดรบักบัพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำานาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาให้มีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียน
ร่วมทดลองจะมีความแตกต่างกันตามสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนความแตกต่างด้านสภาพพื้นที ่
ท่ีต้ังจากทุกภาคของประเทศ รวมถึงความแตกต่างกันในด้านความพร้อมของปัจจัยทางการศึกษา 
ค่อนข้างมากและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีชายขอบท่ีนักเรียนพูดภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  
มีครูไม่ครบชัน้ แตผ่ลการทดลองใชห้ลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียนกลับมีแนวโน้มที่ดีของการจัดการเรียนการสอนที่ครูใช้หลักการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ท่ีครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน 
ราบรื่นกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีมีครูสอนเฉพาะรายวิชา การทดลองนำาสมรรถนะ 
10 สมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
ได้ในโรงเรียนทดลอง จึงเป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงความยืดหยุ่นในการนำาสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติจริง 
ในโรงเรียน โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านความเหลื่อมลำ้าของโรงเรียนท่ีเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศ
 1.4 กระบวนก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน มีข้ันตอนหลัก คือ 
1) ทบทวนและสร้างความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน 3) ออกแบบ 
การเรยีนการสอน จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลอื 
ในแต่ละขั้น ผู้บริหารมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมโดยการแนะนำา หนุนเสริม ให้กำาลังใจ เพ่ือให้เกิด 
การขบัเคลือ่น รวมทัง้การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกันในกลุม่ครูช่วยใหค้รมีูความม่ันใจในการออกแบบการเรยีน
การสอนมากขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวจัิยทดลองใชก้รอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  
สำาหรบัหลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ในโรงเรยีนเครอืข่ายรว่มทดลอง (สมบัติ คชสทิธิ ์และคณะ, 2561)  
ทีพ่บว่ามีขัน้ตอนหลกัในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการพฒันาผูเ้รยีน 4 ขัน้ตอน ได้แก ่1) ทบทวน
และสรา้งความเข้าใจ 2) เลือกแนวทางการออกแบบการเรยีนการสอน 3) ออกแบบการเรยีนการสอน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล 4) ติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกัน  
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ผลการวิจัยน้ีแสดงถึงบทบาทท่ีสำาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการแนะนำา หนุนเสริม เพ่ือการ 
ขับเคลือ่นทีมี่ประสทิธิภาพแกค่ณะครผููส้อน สอดคลอ้งกบัสำานกับริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย 
(2558) ทีก่ล่าวว่า บทบาทหน้าทีข่องผู้เก่ียวข้องในการจัดทกัษะการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะของสถาน
ศกึษา ควรมกีารศกึษาสภาพปัจจบัุน ความตอ้งการ การประชุมช้ีแจงทำาความเขา้ใจ กำาหนดนโยบาย 
ในการจดัการเรยีนการสอน จดัทำาหลักสตูร แผนการจดัการเรยีนรู ้การวัดผลประเมินผล การประสานงาน 
สร้างเครือข่าย การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง
สิ่งจำาเป็นให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำากับ ติดตาม เพื่อนำามาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา ดังนั้น กระบวนการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมี 
การเตรียมการด้านความพร้อมเหล่านี้ให้กับสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง
 1.5 ปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จ 
  ความคิดเห็นจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความสำาเร็จขึ้นอยู่กับการกำาหนดนโยบาย 
ให้เห็นภาพท่ีชัดเจนและมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรกับการวัดและประเมินผลท้ังระดับ 
สถานศกึษาและระดบัชาต ิรวมถึงแนวทางการรบันักเรยีนเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอุดมศกึษา เพ่ือใหเ้หน็ภาพ 
ความเชื่อมต่อต้ังแต่จุดต้ังต้นจนถึงปลายทางในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการสร้างความเข้าใจกับ
ผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับตัวชี้วัดให้เน้นสมรรถนะ มีแนวทาง
การวัดและประเมินผลสมรรถนะท่ีชดัเจน ปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหเ้หมาะกับวัยและความต้องการ
จำาเป็นของแต่ละระดับชั้น ครูมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและสมรรถนะ
ท่ีต้องการ สนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ โดยเฉพาะ 
ช่วงเร่ิมต้นที่ครูยังขาดความมั่นใจ โดยอาจใช้ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำาหรับหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมทดลอง (สมบัติ คชสิทธ์ิ และคณะ, 2561) ที่พบว่า ปัจจัยสู่ 
ความสำาเร็จในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรยีนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ สำาหรบัหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไปใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ การสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีภาพท่ีชัดเจน เห็นความ
เช่ือมโยงตั้งแต่นโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการวัดและประเมินผล มีแนวทางในการปฏิบัติและ
ตัวอย่างการนำากรอบสมรรถนะไปใช้พัฒนาผู้เรียน ท่ีเป็นรูปธรรมให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเพิ่มเติม 
  ผลการวิจัยท่ีแสดงถึงการดำาเนินงานท่ีเป็นปัจจัยความสำาเร็จในการนำาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัตินี้ สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้เสนอว่า  
หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดต้ังองค์กรสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำาแผนการจัดการเรียน 
การสอน วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หารูปแบบการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้  
ดำาเนนิการจดัฝึกอบรมใหกั้บครูผู้สอนโดยผู้เช่ียวชาญ ครูตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร  
มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการออกแบบและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชา



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน213

บทท่ี 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ฐานสมรรถนะ มีการวิเคราะห์งานออกมาเป็นงานหลักงานย่อย เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีการสร้างใบความรู้  
ใบงาน ไว้ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น มีวิธีการจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเรื่องที่จะเรียน มีการดำาเนินงานด้านการกำากับ ติดตาม และประเมินผล ทำาหน้าที่ 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  การดำาเนินการตามกิจกรรมท่ีเสนอแนะเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญท่ีนำา
ไปสู่ความสำาเร็จ

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนำาแนวทาง 

การใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในการพัฒนาผู้เรียน 

หลังส้ินสุดการทดลอง
 2.1 ด้�นจดุแขง็ จดุออ่น ของหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช 2551  
พบว่า หลักสูตรเดิมมีตัวชี้วัดมากเกินไปและทับซ้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
เวลาเรียนขาดความยืดหยุ่น จำานวนช่ัวโมงตามโครงสร้างหลักสูตรควรลดลง เน้ือหามาก  
ไม่เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน วิชาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำานวนมากเกินไป  
ด้�นคว�มต้องก�รปรับเปลีย่น พบวา่ หลักสูตรควรลดมาตรฐานและจำานวนตวัช้ีวดั เนือ้หาและเวลา
เรียนควรยืดหยุ่นมากข้ึน ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน เน้นการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การเรียนรู้สิ่งท่ี
นกัเรยีนถนดั สามารถนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัหรือประกอบอาชีพได้ และหลกัสตูรควรสอดคลอ้งกับ
บริบทของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ มีความยืดหยุ่นในการนำาหลักสูตรไปใช้ เปิดกว้างให้โรงเรียนพัฒนา 
ผูเ้รียนตามจดุเน้นและบริบทแตล่ะพ้ืนท่ี ควรหลอมรายวชิาเป็นแนวบรูณาการและเพิม่ดา้นทักษะชีวติ   
สอดคล้องกับมาเรยีม นลิพันธ์ุ และคณะ (2556) ทีพ่บว่าองคป์ระกอบของเอกสารหลักสูตรไมค่รอบคลุม
และไม่ชัดเจน บางองค์ประกอบมีรายละเอียดมากเกินไป วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ไม่ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และได้เสนอว่า สพฐ.ควรจัดอบรมให้
ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่ายและทุกคน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ติดตามผลการนำาหลักสูตร
ไปใช้เป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากระบวนการนำาหลักสูตรไปใช้ให้กับสถานศึกษา การจัดทำา
หน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ 
  ขอ้คน้พบจากผลการวิจยัของผูใ้ช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานดังกลา่ว จงึเปน็ 
ปัจจัยสำาคัญประการหน่ึงท่ีอาจต้องมีการตรวจสอบทบทวนการกำาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่ม การกำาหนดโครงสร้างเวลาเรียนในทุกระดับการศึกษา มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ท่ีมี 
การกำาหนดด้านความรู้มากกว่าการนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำาคัญที่นำาไป
สู่ความสามารถของพลเมืองไทยท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21
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        2.2 ด้�นก�รดำ�เนินก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักไปสู่ก�รปฏิบัติในสถ�นศึกษ� พบว่า  
โรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรม PLC แบ่งปันความรู้ระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน กำาหนดการบูรณาการการนำาสมรรถนะไปใช้สู่การปฏิบัติกับนโยบาย
โรงเรียน คัดเลือกครูผู้สอน จัดรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย ประเมินการสอนร่วมกันและ
นิเทศกำากับติดตาม จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ท่ีเสนอว่า ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย และสำานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2558) ท่ีกล่าวว่า  
การนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะไปใชค้วรมกีารจัดประชมุวางแผนกับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝา่ย สนบัสนนุ
ด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา และนิเทศ กำากับ ติดตามผลการดำาเนินงาน 
  ผลการวิจัยในประเด็นน้ี จึงเป็นแนวคิดเพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินการว่า การนำาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะไปสูก่ารปฏบิติัในสถานศึกษา จงึควรมีการเตรียมการด้านการสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.3 ด้�นก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น 
ไปสูก่�รปฏิบตัใินหอ้งเรียนของครู พบว่า ครสูามารถนำาไปใชไ้ด้แต่บางโรงเรยีนยังขาดการปรกึษาและ 
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง  ส่วนวิธีก�รแก้ปัญห�กรณีครูยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้ พบว่า 
โรงเรียนแก้ปัญหาโดยครูรวมกลุ่มทำา PLC อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ประชุมปรึกษาท้ังแบบเป็นพิธีการและแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและการลด
ภาระงาน ของครู สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวว่า สถานศึกษาควร 
กำาหนดเป็นนโยบายที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
ฝกึอบรมให้กับครูผูส้อนโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการทำาแผนการจัดการเรียนการสอนหลกัสตูร รายวิชา
ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีแนวโน้มในการสอนท่ีดี 
  ดังนั้น การนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมี 
การเตรียมการที่ดีในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

       2.4 ขอ้แตกต�่งก�รทำ�ง�นของครูในก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบวา่ หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและเปิดโอกาสให้ครูได้คิดวิธีและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ๆ  เพ่ิมขึ้น ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ครูจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ที่ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น  
ใช้เทคนิคการสอนและกิจกรรมหลากหลาย ใช้ส่ือและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  
มคีวามกระตือรือร้นและยืดหยุ่นในการแก้ปญัหา ผูเ้รียนได้ทำางานเปน็กลุม่ สนุกสนาน และสนใจเรียน 
มากขึ้น ทำาให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
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มีการประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้น ครูบางคนมีความเห็นว่าการวัดและประเมินผลยังไม่ชัดเจน
ในการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดท่ีกำาหนด สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ท่ีกล่าวว่า  
การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเป็นการเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิมของ 
ผู้เรียนกบัประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรูโ้ดยการปฏบัิติจากสถานการณ์ต่าง ๆ  พฒันาทักษะ 
การคิดและแก้ปัญหา การวัดผลประเมินผลเป็นการเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติภาระงาน ใช้การวัดผลแบบ 
อิงเกณฑ์ (criterion referenced) ในการประเมินความสำาเร็จของผู้เรียนแต่ละคน ผลการวิจัย 
ในประเด็นนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติภาระงานท่ีผู้เรียนสามารถนำาไป
ใช้ในสถานการณต์า่ง ๆ  ในชีวิตประจำาวันไดเ้ปน็อย่างด ีเรยีนรูอ้ย่างมีความสุข และสนใจเรยีนมากข้ึน
       2.5 ก�รช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนให้ครูจัดทำ�แผนก�รสอนและก�รนำ� 
แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ไปใช้ในหอ้งเรียน พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วยเหลอื นเิทศ และสนบัสนนุให้
ครูจดัทำาแผนการจดัการเรียนรู้และการนำาไปใชใ้นหอ้งเรียน จดัประชมุสมำา่เสมอเพือ่สร้างความเข้าใจ  
ใชก้ระบวนการสร้างชมุชนการเรยีนรู้เชงิวิชาชพี PLC ตัง้แต่การเขยีนแผน สงัเกตการสอน และสะทอ้นผล
รว่มกนั การเปดิช้ันเรยีน (Open Class) โดยเข้าไปสงัเกตการสอนในช้ันเรยีนเพือ่นเิทศตดิตามเปน็ระยะ ๆ   
สง่เสริมการแบง่ปนัการจัดกิจกรรมและสือ่ และการจัดทีมงานช่วยเหลอื แนะนำาครู ผลการวิจัยน้ีสอดคล้อง 
กับแนวคิดของ ธำารง บัวศรี (2535) อ้างอิงจาก สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะมีโครงสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเกณฑค์วามสามารถด้านต่าง ๆ  ของผูเ้รยีนในแต่ละระดับช้ัน  
ดังนัน้ การนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติในชัน้เรียน ผู้บริหารสถานศกึษาจงึมีความจำาเปน็ต้องมี 
การช่วยเหลือ นิเทศ และสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพปัญหาความต้องการของ 
ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้อง
 2.6 ปัญห�อุปสรรคที่พบในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของครู ด้านการพัฒนา
หลักสูตร พบว่า ครูไม่มีความรู้เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพราะมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว  
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ครูขาดความม่ันใจในการจัดทำาแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะที่เลือกไว้และใช้คู่มือเป็นหลักยึดติดกับตัวอย่างในคู่มือ ทำาให้ไม่มี 
ความหลากหลายในการออกแบบ ครูหลายท่านใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำานักพิมพ์ตามหนังสือ
แบบเรียน ทำาให้นำาสมรรถนะไปใช้ได้ยาก ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูไม่แน่ใจว่าการวัดผล
ประเมินผลสมรรถนะท่ีดีควรดำาเนินการอย่างไร วิธีก�รแก้ไขเมื่อมีปัญห�อุปสรรค พบว่า ครูศึกษา
วิธีการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยสืบค้นจาก Internet ผู้บริหารสถานศึกษา
มาช่วยครูคิดวิเคราะห์การทำางาน และมีความจำาเป็นต้องมีผู้รู้ในโรงเรียนเพื่อพาครูทำา การใช้ DLTV 
ในการพัฒนาครูและใช้เป็นแบบอย่างในการวัดและประเมินผล
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  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธ์ุ และคณะ (2556)  
ซ่ึงพบว่า ครูขาดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีอิงมาตรฐาน การจัด 
การเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู้เร่ืองการวัดและประเมินผล ไม่สามารถวิเคราะห์
มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัช้ีวัดเพ่ือการประเมินได ้ครขูาดความเข้าใจเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจรงิ
ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ด้วยเหตุนี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากผลการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ 
คณะครูและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของสถานศึกษา 
แต่ละแห่ง จึงเป็นข้อมูลสำาคัญท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการให้บรรลุผลอย่างเหมาะสม
ตามบริบทและสภาพปัญหาท่ีมีอยู่
  2.7 ช่วงเปล่ียนผ่�นหรือรอยต่อก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ   
10 สมรรถนะ เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ควรจัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะต้ังแต่ระดับปฐมวัย ควรให้
โรงเรียนมีอสิระด้านการจัดหลกัสตูร ควรลดกลุม่สาระการเรียนรู้เดิมทีม่ากเกินไป ควรระบุรายละเอยีด
สมรรถนะย่อยที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้นไปสู่สมรรถนะหลัก ควรปรับตารางเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเสริมสมรรถนะเหมาะสมกับเด็กเล็ก อยากใช้สมรรถนะต่อ 
ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดและนำาการประเมินสมรรถนะไปปรับใช้กับผู้เรียน ควรมีคู่มือเพราะทำาให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจด้านสมรรถนะท่ีตรงกัน 
  ด้�นก�รดำ�เนินก�รใช้สมรรถนะต่อเนื่อง พบว่า จะนำาสมรรถนะไปใช้ต่อควบคู่กับ 
ตวัชีวั้ดหลักสูตร เน้นกิจกรรมทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชวิีตจรงิใหม้ากข้ึน จะทดลองนำาสมรรถนะมาใชต่้อเน่ือง
โดยเริม่จากระดบัชัน้อนุบาลปีที ่3 และชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ เพือ่เป็นการสง่ตอ่ในชว่งเปลีย่นผา่น  
ใช้การประเมินตามสภาพจริงให้มากขึ้นและลดการใช้ข้อทดสอบปลายภาคในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 2
 2.8 ก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะม�ใช้ในโรงเรียน  
ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า ส่ิงสำาคัญประการแรก คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สมรรถนะให้ชัดเจนโดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญ ให้การสนับสนุนและสามารถเป็น 
ท่ีปรึกษาได้ มีการรวมกลุ่ม PLC อย่างเข้มแข็ง การ Coaching โดยทีมพ่ีเลี้ยงช่วยเติมเต็มความรู้ 
เพ่ิมความชัดเจน ประการต่อมา คือ ครูต้องเปิดใจ ศรัทธา ใฝ่รู้ มีคู่มือการจัดกิจกรรมท่ี 
ส่งเสริมสมรรถนะ ตัวอย่างกิจกรรมท่ีนำาไปสู่สมรรถนะและแผนการสอน ประการสุดท้าย คือ  
การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร ช่วยเหลือ ผู้เช่ียวชาญที่รู้จริงและมาช่วยเหลือให้คำาแนะนำา 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ สุจิตรา ปทุมลังการ์ (2552) ท่ีกล่าวถึงลักษณะ
สำาคญัของหลกัสตูรฐานสมรรถนะว่า มีการกำาหนดผลการเรยีนรูอ้ย่างชัดเจนว่าผูเ้รยีนสามารถทำาอะไรได ้
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เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes / Performance Outcomes) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็น 
กรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำาหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
ทำาให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) 
เพือ่ใช้ประเมินผลผู้เรยีน การจดัหลักสูตรการเรยีนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จงึมกีรอบ
มาตรฐานสมรรถนะ เป็นตวักำาหนดความรู้ และทกัษะทีค่าดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏบัิตภิาระงาน  
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติ
ท่ีกำาหนด 
  นอกจากน้ี สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้กล่าวว่า หน่วยงานหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีทำาหน้าท่ีจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ควรจัดต้ังองค์กรสนับสนุนใน 
การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะและการจัดทำาแผนการจัด 
การเรียนรู้หลกัสตูรรายวชิาฐานสมรรถนะเพ่ือวจิยัและพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและหารูปแบบ
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ
  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน
จึงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะ 
สามารถเป็นทีมสนับสนุนในฐานะพ่ีเลี้ยง เพ่ือการ Coaching การจัดกิจกรรม PLC ให้ครูและ 
ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำาหน้าท่ีในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
 2.9 สิ่งท่ีโรงเรียนต้องก�รคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ
ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช ้พบว่า ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือพ่ีเลี้ยงช้ีแนะในการออกแบบกิจกรรมและ 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะ มีคู่มือการออกแบบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเทคนิค/กลยุทธ์ในการนำาสมรรถนะไปใช้ มีแผนการจัด 
การเรียนรู้กลางทีมี่ความยดืหยุน่ ครอบคลุมทกุกลุม่สาระ มีแหลง่การเรียนรู้ Online ทีเ่ผยแพร่เทคนคิ
การสอนหรือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมสมรรถนะไปใช้ในชีวิตประจำาวันโดยให้ครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซ้ือสื่อสนับสนุนการสอน มีศูนย์รวมข้อมูลหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เพิม่แหลง่คน้คว้าหาความรู้โดยมแีหลง่การเรียนรู้ Online ทีค่รูสามารถเข้าถึงไดต้ลอดเวลาและสือ่สาร
กับภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีคู่มือการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนท่ีชัดเจนและ
เชื่อมโยงการประเมินสมรรถนะกับการสอบ O - NET
  จากผลการวิจัยที่นำาเสนอความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ โดยเฉพาะมีแหล่งการเรียนรู้ Online มีศูนย์รวมข้อมูล
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพิ่มแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ท่ีครูสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและสื่อสารกับ
ภาคีและผู้เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  
ที่เสนอว่า สถานศึกษามีการเตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถานที่รองรับการใช้เทคโนโลยี  
ระบบ Internet ท่ีสามารถบริการผู้ใช้ได้ท่ัวถึง และสามารถสืบค้นแบบ Online และ Offline 
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 2.10 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบ�ทของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 
ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้
  หน่วยง�นที่พัฒน�หลักสูตร เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบ ลดงานนโยบาย 
ท่ีซำ้าซ้อนกัน จัดทำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำากรอบสมรรถนะไปใช้และจัดทำาเกณฑ์การวัด 
และประเมินผล จัดทำาคู่มือสมรรถนะ ประสานงานหน่วยงานตา่ง ๆ  อบรมใหค้วามรูใ้นเรือ่งสมรรถนะ 
กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงาน ปรับระเบียบการใช้งบประมาณ 
ในการสนับสนุนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีใหเ้ข้ามามบีทบาทในการสง่เสรมิสมรรถนะ การวางแผน
เชิงระบบในการนำาสมรรถนะไปใช้ เช่น การทดสอบระดับชาติ การรับเด็กเพื่อการศึกษาต่อ การปรับ
เกณฑ์การวัดผลประเมินผลระดับประถมศึกษาเป็นผ่าน ไม่ผ่าน และใช้การประเมินตามสภาพจริง
  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน 
ทุกหน่วยงาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบสมรรถนะให้กับครู แก้ไขระเบียบงบประมาณ 
ที่ยุ่งยากให้มีความยืดหยุ่น สร้างข้อทดสอบที่ตอบสนองต่อบริบทพื้นท่ีที่มีความหลากหลายและ 
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพัฒนาการ
  หนว่ยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ� การกำาหนดนโยบายในระยะยาวและต่อเน่ือง ลดนโยบาย 
ที่ซำ้าซ้อนและลดการส่ังการจากส่วนกลาง ให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเองและส่งเสริม 
ความเป็นเอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินไดอ้ย่างอิสระ ยืดหยุน่การใชง้บประมาณของโรงเรียน มคีวามชัดเจน
เก่ียวกบัความรูด้้านสมรรถนะ รวมทัง้ควรรวบรวมตน้แบบของ โรงเรยีนสาธติและโรงเรยีนตน้แบบตา่ง ๆ   
ให้ผู้สนใจศึกษาทาง Online อบรมให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง
  จากผลการวิจัยท่ีเสนอบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะไปทดลองใช้ มีความสอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (2560) ที่เสนอว่า ควรจัดต้ังองค์กรสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะและการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลกัสตูรรายวชิาฐานสมรรถนะ
เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหารูปแบบการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ 
  อยา่งไรกต็าม ปจัจัยความสำาเร็จสำาคญัควรเกดิจากการทำางานทีเ่นน้การบรูณาการของ 
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะร่วมวางแผนการยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ การกำาหนดสมรรถนะ 
ทีจ่ำาเป็นใหกั้บผู้เรยีนแต่ละระดับการศึกษาทีส่อดคล้องเชือ่มโยงกนั โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นคนไทยและพลเมืองไทยท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต

 2.11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในก�รพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะและ 
ก�รนำ�กรอบสมรรถนะไปใช้ พบว่า ควรมีการประเมินหลักสูตรเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และมีความชัดเจนแนวทางการดำาเนินการของสมรรถนะ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพ PLC และการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครูควรให้ผู้รู้จริงแนะนำาวิธีปฏิบัติ
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ที่ถูกต้อง จัดทำาเว็บไซต์กลางเพ่ือการสืบค้นข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสมรรถนะ หน่วยงาน
หลักสูตร กระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ  ควรทำางานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครู ระบุแหล่งเรียนรู้
และหนังสือประกอบทีจ่ะทำาใหค้รูค้นหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มีส่ือและแหล่งเรยีนรูป้ระกอบการเรยีน
การสอน และประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
  จากผลการวิจัยด้านนี้มีความสอดคล้องกับ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  
ที่กล่าวถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนการสอนว่า ควรให้ความ
สำาคัญของความเช่ือมโยงกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ และความสามารถท่ีเป็นแกนกลาง การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละระดับ 
องคป์ระกอบของขอบเขตและความลึกของความรู ้ทกัษะ การประยกุตใ์ชท้กัษะ ความรู้และคณุลักษณะ
ของบุคคล เป็นเกณฑ์ การกำาหนดระดับและการเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้หรือผลักดันให้มี 
การบูรณาการกันอย่างจริงจัง 
  ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำาไปสู่การปฏิบัติ จึงมีความจำาเป็น 
ท่ีองค์กร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ของประเทศทุกระดับการศึกษา จะต้องให้ความสำาคัญในการกำาหนดเป้าหมายฐานสมรรถนะ 
ท่ีต้องการให้เกดิแกผู้่เรียนในแต่ละชว่งวัยจนจบการศึกษาและนำาไปสู่การประกอบอาชพีท่ีดีในอนาคต

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำากรอบสมรรถนะผู้เรียน สำาหรับหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
  3.1 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�หลักสูตร
   3.1.1 กำ�หนดใหมี้เป�้หม�ยรว่มทีช่ดัเจน ซ่ึงเปน็เปา้หมายท่ีทกุคนสามารถรับรู้ 
และเข้าใจได้ตรงกันในลักษณะของผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ (desirable outcomes) ท่ีชัดเจน 
เข้าใจได้ไมย่าก และไม่มากจนเกนิไป ผูท้ี่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการศึกษาสามารถเห็นภาพใหญ ่ 
(big picture) ร่วมกันและมุ่งไปท่ีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงสามารถใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนท่ีเสนอ 
ในการวิจยัคร้ังนีเ้ปน็ฐานในการกำาหนดจดุมุง่หมายดา้นผูเ้รยีน โดยอาจพจิารณาทบทวนสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะย่อย ท้ังในแงข่องจำานวนสมรรถนะและระดบัความเข้มข้นของสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสม 
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยและทำาประชาพิจารณ์เพ่ิมเติมได้ โดยการกำาหนด 
เปา้หมายรว่มนี ้ท้ังการกำาหนดเปา้หมายรว่มระดบัชาต ิระดบัท้องถ่ิน / เขตพ้ืนท่ี และระดบัสถานศึกษา  
โดยให้เป้าหมายในทุกระดับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
   3.1.2  พัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะในระดับก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นต�มกระบวนก�รวจัิย  
โดยควรมุ่งเป้าหมายให้ได้หลักสูตรที่กำาหนดจุดมุ่งหมายเชิงสมรรถนะ เสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ และแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะ ในลักษณะของการใช้ผลวิจัยชี้นำานโยบาย 
(Research - led policy) บนพื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และระบบข้อมูลท่ีชัดเจน 
ท่ีนำาไปสู่การปรับปรุงนโยบาย
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    นอกจากน้ี ควรใหม้กีารศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลกัสตูรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กบัหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ช้ีให้เห็นวา่ในการปรับเปล่ียน
องค์ประกอบหลักสูตรบางองค์ประกอบนั้นมิได้เป็นสิ่งท่ียากลำาบาก 
  3.1.3 ปลดลอ็ก“โครงสร�้งเวล�เรยีน” ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น  
พุทธศักราช 2551 ให้มีความยืดหยุ่นที่สถานศึกษามีอิสระในการจัดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานหลักท่ีจำาเป็นต่อการเรียนรู้ตามวัย ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นและความต้องการตามบริบทของ 
สถานศึกษาและชุมชนอย่างแท้จริง ท้ังนี้ แม้ว่าได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร
จัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และคำาสั่งสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แล้ว หากแต่ผู้ใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษายังไม่ได้รับรู้และเกิด 
ความเข้าใจในวงกว้าง รวมท้ังคำาสั่งฉบับดังกล่าวยังมีข้อกำาหนดถึงโครงสร้างเวลาเรียนเฉพาะ 
ของรายวิชาประวัติศาสตร์จำานวน 40 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชาพื้นฐานจำานวน 840 ชั่วโมงต่อปี  
โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งต้องจัดภายใต้เวลาเรียนท่ีกำาหนดนี้
  3.1.4 ตรวจสอบทบทวนตัวชี้วัดต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2560 ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ขอ้มูลว่าตัวชีวั้ดของบางกลุ่มสาระการเรียน     รู้มีจำานวนมากและซำา้ซอ้นกนั  
เน้นด้านความรู้มาก ทักษะท่ีกำาหนดในตัวชี้วัดเป็นทักษะย่อย ๆ ส่วนด้านเจตคติ ค่านิยมมีน้อย  
ทำาให้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูเป็นการพัฒนาและ
ประเมินด้านความรู้และทักษะย่อย ๆ ท่ีไม่เกิดเป็นสมรรถนะ
  3.1.5 จัดร�ยวชิ�พืน้ฐ�นแบบเน้นร�ยวชิ�หลกัให้มีคว�มเข้มขน้ ระดับชัน้ประถมศกึษ� 
ตอนต้น (ป.1 - 3) ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นรายวิชา
ท่ีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความจำาเป็นต่อการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
และจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นรายวิชารอง ได้แก่ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดในลักษณะการบูรณาการท่ีนำาสมรรถนะทั้ง  
10 สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งรายวิชาหลัก รายวิชารอง  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ท้ังน้ี ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.1 - 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ควรค่อย ๆ  เพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจำาเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามศาสตร์เฉพาะในลักษณะ 
ความเข้มข้นไต่ระดับ โดยใช้สมรรถนะท้ัง 10 สมรรถนะ เป็นฐาน
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  3.1.6 ใช้สมรรถนะ 10 สมรรถนะเป็นฐ�นสำ�คัญไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน 
โดยเน้นการเช่ือมต่อหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ 
การอดุมศึกษาในลักษณะของสมรรถนะเชือ่มโยงตอ่เนือ่งกัน เพือ่สร้างคุณภาพของเดก็ไทยใหเ้ข้มแข็ง  
ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องต่อเนื่องตามความสามารถและความถนัดเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมาย 
ในการสร้างพลเมืองไทยในอนาคตจากฐานสมรรถนะท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
  3.1.7 ระดมคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนทุกสังกัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
เพื่อให้มีข้อมูลสภาพปัญหาผู้เรียน การจัดการศึกษา และข้อมูลสำาคัญจำาเป็นอื่น ๆ  อย่างหลากหลาย
มุมมอง หลากมิติ และนำามาสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Visions) พร้อมท้ังระดมข้อมูล 
แนวปฏิบัติท่ีน่าสนใจและใช้ได้ผลเพื่อนำามาสู่การกำาหนดนโยบาย (Practice to Policy)

 3.2 ข้อเสนอแนะต่อก�รบริห�รจัดก�รหลักสูตรและก�รนำ�หลักสูตรไปใช้
  3.2.1 ด้�นก�รสือ่ส�รและประช�สมัพนัธห์ลกัสตูร เนือ่งจากการวิจยัคร้ังนีมี้ข้อคน้พบ 
ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารและครูจำานวนมากไม่ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวและการปรับปรุง
หลักสูตร ดังนั้น ต้องหายุทธวิธีในก�รประช�สัมพันธ์ ส่ือส�รเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง 
ตรงกันในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ในระดับ 
ชั้นเรียนที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายแก่สถานศึกษาในทุกสังกัด เพื่อให้ผู้ใช้และผู้พัฒนาหลักสูตร 
สถานศกึษาสามารถใช้และพัฒนาหลกัสตูรได้ตามเจตนารมณ ์เกดิผลจากภาคนโยบายสูภ่าคปฏิบัติได้ 
อย่างแท้จริง ท้ังนี้ การสื่อสารต้องมีรูปแบบที่ทันสมัย เข้�ถึงง่�ย หล�กหล�ยช่องท�งท่ีเหมาะสม
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีหลายช่วงวัยและมีความแตกต่างด้านประสบการณ์
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจวิธีทำางานได้ด้วยตนเอง ท้ังในลักษณะของการจัดทำาเอกสาร  
คู่มือ แหล่งเรียนรู้ การจัดสัมมนา การมีท่ีปรึกษา การสร้างสารสนเทศออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  
แฟนเพจ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ Call - center รวมถึงการเปิดพื้นท่ีสาธารณะ เช่น กระดานข่าว
ออนไลน ์การตัง้กระทู้ เพ่ือช่วยให้ผูม้หีนา้ท่ีในการใช้หลักสตูร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาทำาความเข้าใจหลักสูตรได้อย่างละเอียด และสามารถให้
ข้อมูลสะท้อนปัญหาการใช้หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรของ 
สถานศึกษาได้ต่อไป
   3.2.2 ด้�นก�รใช้หลักสูตร ก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและ
ประเมินผล การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต้องกำาหนดจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ 
เชงิสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการตามชว่งวยัและใชส้ถานการณแ์ละชวีติหรือกจิวตัรประจำาวนั 
ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยการเขียนจุดประสงค์เชิงสมรรถนะนี้เป็นการระบุสิ่งท่ีผู้เรียนต้องทำาหรือ
แสดงออก ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้ง ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะที่ผู้เรียนต้องใช้ในการทำางาน
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หรือใช้ในสถานการณ์เงื่อนไขนั้น ๆ และก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาต้องใช้ “บริบทชีวิตจริง” ของผู้เรียนเป็นฐ�น โดยมุ่งเน้นสมรรถนะท่ีผู้เรียนสามารถ 
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ซ่ึงมักเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อคว�มแตกต่�ง 
หล�กหล�ยของผู้เรียน (differentiated instruction) รวมถึงต้องกำาหนดแนวทางการวัดและ 
ประเมินผลท่ีเน้นก�รประเมนิเพือ่พฒัน�โดยเน้นก�รประเมินต�มสภ�พจรงิทีใ่ช้สมรรถนะเป็นฐ�น  
ท้ังนี้ ในส่วนของการประเมินระดับชาติก็ต้องใช้การประเมินฐานสมรรถนะเช่นกัน
  3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อก�รจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับก�รปฏิรูป
หลักสูตร เสนอให้มีสถาบัน หน่วยง�นกล�ง หรือคณะบุคคลทำาหน้าท่ีวางแผนกำ�หนดทิศท�ง  
ก�รพัฒน�คุณภ�พเด็กไทยอย่�งเป็นองค์รวมของทุกกระทรวง ทุกสังกัดหน่วยง�น และองค์กร 
ท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� โดยอาจมีองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้แทนระดับนโยบาย 
และระดับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติท่ีมีหน้าท่ีนำาหลักสูตรไปใช้ 
มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่ละวัยตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้เป้าหมาย 
ในทิศทางเดียวกัน มีการว�งแผนก�รเชือ่มต่อหลกัสตูรแต่ละระดับอย่างกลมกลนืและมปีระสทิธิภาพ
แต่ละระดับการศึกษา เห็นคว�มสัมพันธ์สอดคล้องตลอดทั้งระบบก�รพัฒน�หลักสูตร ตั้งแต่ 
ก�รยกร่�ง ก�รใช้ และก�รประเมินผล ตลอดจนเป็นสื่อกล�งในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ 
ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเข้าใจตรงกนัทั้งในด้านหลักสูตร การสอน การวดัและประเมินผล รวมทัง้เป็น
หน่วยงานท่ีระดมทรัพย�กรและว�งระบบฐ�นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนก�รเรียนรู้ โดยเฉพ�ะแนวคิด 
แนวท�ง และนวัตกรรมที่น่�สนใจจ�กสถ�นศึกษ�ในทุกสังกัด 
   หน่วยงานข้างต้นนี้ต้องมีบุคลากรเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร การสอน การวัด
และประเมินผลท่ีสามารถให้คำาปรึกษาและตอบปัญหาด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้ รวมถึงควรเพิ่มบุคลากรที่
ดูแล ให้คำาปรึกษา แนะนำาในด้านนี้แก่คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังในระดับชาติและระดับ 
ท้องถ่ินให้เพียงพอด้วย
  3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อก�รพัฒน�วิช�ชีพครู ความสำาเร็จของการใช้หลักสูตรมิได้อยู่ท่ี 
การผลิตตัวเล่มหลักสูตรได้แล้วเสร็จ หากแต่อยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้บรรลุตาม 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซ่ึงผู้ที่มีบทบาทสำาคัญก็คือครูที่ต้องทำาหน้าที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้องพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเร่ืองหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนให้เขา้ใจชดัเจน และมีการนเิทศติดตามอยา่งจริงจังสมำา่เสมอ  
ซ่ึงปัจจัยท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนให้ครูทำางานได้ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ 
   1) ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ครูทุกคน ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าตนต้อง
ดำาเนินการอย่างไรให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะ 
เพ่ิมเติมแก่ครูด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับครู
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ระดับประถมศึกษาตอนต้นท่ีต้องเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัยกับกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว 
ให้มีความเชื่อมโยงกัน
   2) ก�รจัดเตรียมเคร่ืองมือและส่ือก�รเรียนก�รสอน ท่ีช่วยให้ครูสามารถจัด 
การเรียนการสอนได้ด้วยการนำาแนวทางการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมาใช้ มากกว่าเน้นให้ครู
พัฒนาเนือ้หาบทเรยีน โดยกจิกรรมทีจ่ะใหน้กัเรียนปฏิบัติควรมีคู่มือหรอืข้อความแนะนำาวธิดีำาเนนิการ 
หรือทิศทางของกิจกรรมนั้น ๆ สำาหรับครู อาทิ คู่มือแนวทางการใช้รูปแบบ วิธี หรือแนวการสอน 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ตัวอย่างเครื่องมือวัดสมรรถนะ
   3) ก�รจัดเตรียมข้อมูลผลก�รประเมิน ท่ีบอกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
อยา่งไร เป็นข้อมูลการเปรยีบเทียบท่ีอ้างอิงกับตัวช้ีวดั โดยเน้นท่ีประสทิธภิาพการสอนของคร ูในลกัษณะ 
ของการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ให้ครูเกิดการเรียนรู้ร่วมไปกับ 
ผู้เรียน ช่วยให้ครูย้อนกลับมาพัฒนาการสอนของตนเองและปรับการสอนด้วยตนเองได้ (ออกแบบ
เครื่องมือพัฒนาให้ครูสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง) หรืออาจจัดต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ภายในโรงเรียน ซ่ึงสามารถสะท้อนผลการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียนต่อผู้บริหารและต้นสังกัด 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเอื้ออำานวยให้ผู้ดูแลระดับบริหารสถานศึกษาสามารถนำาข้อมูลต่าง ๆ นี้ 
ไปศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
   4) ก�รพัฒน�ครูแกนนำ� ครูผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�นหลักสูตรและก�รเรียน 
ก�รสอนที่สามารถเสนอแบบอย่าง วิธีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ได้ผล ซ่ึง
เป็นวิธีการสอนท่ีผ่านการทดลอง และมีผลการวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าวแล้ว เพ่ือ
ให้ครูได้ศึกษาและเปรียบเทียบกับวิธีการสอนของตน แล้วนำาไปสู่การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับเพื่อนครู 
   5) ก�รสนบัสนนุและสร้�งแรงผลกัดันจ�กเพ่ือนครูร่วมวิช�ชพี โดยการสร้างชมุชน 
แหง่ก�รเรยีนรูเ้ชิงวชิ�ชีพท่ีมกีารแลกเปล่ียนวิธีสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกบัครูมอือาชีพเพ่ือ
การพัฒนาการสอน 
   6) ก�รมีผู้นำ�และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�นและสร้าง 
แรงผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 
     7) ก�รให้ชุมชนได้รับทร�บถึงคว�มค�ดหวังหรือเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ� 
และโรงเรียนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีชุมชนคาดหวัง โดยท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่
สังคมและชุมชนได้ 
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     8) ก�รวิจยั ก�รติดต�ม และก�รประเมนิผลในก�รนำ�หลกัสตูรไปสูก่�รปฏิบัติ 
ในห้องเรียนอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีสร้างความมั่นใจในการจัดการ
ศึกษาได้ว่าวิธีการสอนใดดีกว่าวิธีท่ีใช้อยู่
      ท้ังน้ี ในการวิจัยคร้ังน้ีมีข้อค้นพบว่า กลุ่มผู้เก่ียวข้องมีหลายลักษณะ อาทิ  
1) ไม่ยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลง 2) รับรู้ แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หรือ 3) รับรู้ อยากเปลี่ยนแปลง 
แต่ไม่กล้าปรับเปล่ียน ซ่ึงก�รพัฒน�บุคล�กรแต่ละกลุ่มจึงต้องมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่�งกันในกลุ่ม 
เป้�หม�ยเหล่�นี้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษ  
ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560
 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
 3. การศึกษาวิจัยกระบวนการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่มี 
ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนำาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
 4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ท่ีเข้มแข็งของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นท่ี
 5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก. 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาคผนวก
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เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบสมรรถนะและระดับคุณภาพของผู้เรียน

สำาหรับครูผู้สอนใช้ประเมินนักเรียน

เกณฑ์ในก�รประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	

กลุ่มสมรรถนะที่	1 คนไทยฉลาดรู้	(Literate	Thais)

ท่ี สมรรถนะ
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก
 (3 คะแนน)

ดี 
(2 คะแนน)

พอใช้ 
(1 คะแนน)

ปรับปรุง 
(0 คะแนน)

1 ภ�ษ�ไทยเพ่ือ
ก�รสื่อส�ร

(Thai Language 
for 

Communication)

ฟงั ดู พดู อา่นและเขยีนโดย
ใช้คำาและข้อความสัน้ๆ ใน 
การสือ่สารกับบคุคลรอบ
ตัวได้อย่างคล่องแคล่ว
และเหมาะสมตาม
กาลเทศะในทุกทักษะ 
รวมท้ังมีความภาคภูมิใจ 
ในการใช้ภาษาไทยใน 
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความรู้สึก ความคดิ และ
การเข้าใจกับผู้อื่น

ฟัง ดู พูด อ่านและ
เขียนโดยใช้คำาและ
ข้อความสั้นๆ ใน 
ก า รสื่ อ ส า ร กั บ
บุคคลรอบตัวได้
อย่างคล่องแคล่ว
และเหมาะสมตาม
กาลเทศะในทกุทกัษะ
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

มีทกัษะน้อยกว่าระดับ 
1 หรือไม่มีทักษะเลย

2 คณิตศ�สตร์ใน
ชีวิตประจำ�วัน 

(Mathematics in 
Everyday Life)

สามารถแ ก้ ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์และให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังสามารถส่ือสาร
และสื่อความหมาย 
ทางคณติศาสตรแ์ละเชือ่ม
โยงความรู้ทางคณติศาสตร์
กับเนือ้หาสาระอืน่ๆ และ
สามารถนำาไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์  
ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์ และ
สามารถส่ือสารและ
ส่ือความหมายทาง
คณติศาสตร ์รวมท้ัง 
เชื่อมโยงความรู้  
ทางคณิตศาสตร์กับ
เนือ้หาสาระอืน่ๆ ได้
อย่างเหมาะสม

สามารถแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์
และให้เหตุผลทาง
คณติศาสตร ์รวมทัง้ 
สามารถส่ือสารและ 
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ ได้  
อย่างเหมาะสม

มีทกัษะน้อยกว่าระดับ 
1 หรือไม่มีทักษะเลย
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ท่ี 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)

กล้าพดู กล้าแสดงความคิด
เห็น สนับสนุนหรอืคดัค้าน
เพ่ือตัดสินใจในประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีผล 
กระทบตอ่ตนเอง  ครอบครัว  
สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ และ
สามารถสรา้งและใชแ้บบ
จำาลองอยา่งงา่ยเพือ่อธิบาย
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ 
รวมทัง้สามารถออกแบบ
ต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ 
ง่าย ๆ ที่ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำาวันของตนเอง
และชุมชน ตลอดจนเปน็ผู้
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความ
เปน็ผู้มเีหตุผล ตระหนักใน
สิง่แวดลอ้ม รบัผดิชอบต่อ
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
อย่างง่ายเพือ่อธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ รวมท้ัง
สามารถออกแบบ
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
ง่าย ๆ  ทีใ่ช้แกปั้ญหา
ในชีวิตประจำาวันของ
ตนเองและชุมชน 

ก ล้ า พู ด  ก ล้ า
แสด งคว ามคิ ด
เห็น สนับสนุนหรือ
คัดค้านเพื่อตัดสิน
ใจในประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีผล 
กระทบตอ่ตนเองและ
ครอบครัว สามารถ
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ใน
การแสวงหาความรู้ 
และสามารถสร้าง
และใช้แบบจำาลอง
อย่างงา่ยเพือ่อธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ

มีทกัษะน้อยกว่าระดับ 
1 หรือไม่มีทักษะเลย
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ท่ี สมรรถนะ
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก
 (3 คะแนน)

ดี 
(2 คะแนน)

พอใช้ 
(1 คะแนน)

ปรับปรุง 
(0 คะแนน)

4 ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือ
ก�รสื่อส�ร 

(English for 
Communication)

สามารถจดจำาคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใน
ระดับชั้นของตนเองได้
อยา่งถกูตอ้ง และสามารถ
ส่ือสารผ่านการฟัง พูด 
อ่านและเขียนด้วยคำาศพัท์ 
ขอ้ความและประโยคง่าย ๆ   
ในการสื่อสารโต้ตอบ
เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว 
หรือสถานการณ์ในชีวิต
ประจำาวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวฒันธรรม 
ตลอดจนสามารถถา่ยทอด
ความคิดและประสบการณ์
ของตนเองโดยการใชภ้าษา
อังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังมเีจตคตท่ีิดตีอ่การ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อีกด้วย

สามารถจดจำาคำาศพัท์ 
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน
ในระดบัชัน้ของตนเอง
ได้อยา่งถูกต้อง และ
สามารถสื่อสารผ่าน
การฟงั พดู อา่นและ
เขียนด้วยคำาศัพท์  
ข้อความและประโยค
ง่าย ๆ  ในการส่ือสาร
โต้ตอบเก่ียวกับ
ข้อมูลส่วนตัว หรือ
สถานการณ์ในชีวิต
ประจำาวันได้อย่าง 
ถกูตอ้งและเหมาะสม 
กับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม  
ตลอดจนมีเจตคติ 
ท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ

สามารถจดจำาคำาศพัท ์
ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน
ในระดับชัน้ของตนเอง
ไดอ้ย่างถูกต้อง และ
สามารถสื่อสารผ่าน
การฟงั พูด อ่านและ
เขียนด้วยคำาศัพท์  
ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ
ประโยคง่าย ๆ ใน
การสื่อสารโต้ตอบ
เก่ียวกับขอ้มูลส่วนตัว  
หรือสถานการณ์ 
ในชีวิตประจำาวันได้ 
อย่างถูกต้อง

มีทกัษะน้อยกว่าระดับ 
1 หรือไม่มีทักษะเลย
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กลุ่มสมรรถนะที่	2	คนไทยอยู่ดีมีสุข	(Happy	Thais)

ท่ี สมรรถนะ
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ

ดีมาก	
(3	คะแนน)

ดี	
(2	คะแนน)

พอใช้	
(1	คะแนน)

ปรับปรุง	
(0	คะแนน)

5 ทักษะชีวิตและ
ความเจริญแห่ง
ตน	(Life	Skills	
and	Personal	

Growth)

ดูแลและพ่ึงตนเองได้
เหม�ะสมต�มวัยทัง้ท�ง
ด้�นร�่งก�ย	จติใจอ�รมณ์	
สังคม	 สติปัญญ�	 และ
ส�ม�รถป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงจ�กภัย
ต่�ง	ๆ	ได้	รวมทั้งแก้ไข
ปัญห�และปรับตัวกับ
สภ�พคว�มเปลีย่นแปลง	
และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
ผู้อ่ืน	 ว�งตนได้เหม�ะ
สมกับบทบ�ทของตน	
ตลอดจนรบัรูแ้ละช่ืนชม
มีสนุทรยีะท�งด�้นคว�ม
ง�มในธรรมช�ติและศลิป
วัฒนธรรม

ดูแลและพึ่งตนเอง
ไดเ้หม�ะสมต�มวัย
ท้ังท�งด�้นร่�งก�ย	
จิตใจอ�รมณ	์สังคม	
สติปัญญ�	 และ
ส�ม�รถป้องกัน
ตนเองและหลกีเลีย่ง
จ�กภัยต่�ง	 ๆ	 ได้	
รวมท้ังแก้ไขปัญห�
และปรับตวักับสภ�พ
คว�มเปล่ียนแปลงได้
อย่�งเหม�ะสม

ดูแลและพึ่งตนเอง
ได้เหม�ะสมต�มวัย
ท้ังท�งด้�นร่�งก�ย	
จิตใจ	อ�รมณ์	สังคม	
และสติปญัญ�	รวมท้ัง 
ส�ม�รถป้องกนัตนเอง
และหลกีเลีย่งจ�กภัย
ต่�ง	ๆ	ได้	

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	
1	หรือไม่มีทักษะเลย

6 ทักษะอาชีพ	และ 
การเป็น 

ผู้ประกอบการ	
(Career	Skills	

and	
Entrepreneur-

ship)

ส�ม�รถรับรู้ถึงคว�ม
ต้องก�ร	คว�มสนใจ	คว�ม
ถนัด	และอ�ชีพที่สนใจ
ของตนเอง	และส�ม�รถ
เผชญิและปรบัตวัเมือ่พบ
กบัสถ�นก�รณ์ทียุ่ง่ย�ก	
มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย
ก�รทำ�ง�น	 และมีก�ร
ว�งแผนก�รใช้จ่�ยและ 

ก�รเก็บออม	 รวมท้ัง 
มกี�รว�งแผนทำ�ง�นเป็น
ขั้นตอน	 และส�ม�รถ
ทำ�ง�นได้อย�่งคลอ่งแคลว่
เป็นขั้นเป็นตอน	ตลอด
จนมีเจตคติท่ีดีต่อก�ร
ประกอบอ�ชีพ	มีคว�ม
อดทน	 รอบคอบ	สร้�ง 
ผลง�น	 และชื่นชม 

ผลง�นของตนเอง

ส�ม�รถรบัรูถึ้งคว�ม
ต้องก�ร	คว�มสนใจ	
คว�มถนดั	และอ�ชีพ
ที่สนใจของตนเอง	
และส�ม�รถเผชิญ
และปรับตวัเม่ือพบ
กับสถ�นก�รณ์ท่ี 

ยุง่ย�ก	มีก�รกำ�หนด
เป�้หม�ยก�รทำ�ง�น	
และมีก�รว�งแผน
ก�รใช้จ่�ยและก�ร
เก็บออม	 รวมทั้ง 
มีก�รว�งแผนทำ�ง�น 

เป็นข้ันตอน	 และ 

ส�ม�รถทำ�ง�นได้
อย่�งคล่องแคล่ว
เป็นขั้นเป็นตอน

ส�ม�รถรับรู้ถึงคว�ม
ต้องก�ร	คว�มสนใจ
และคว�มถนัดของ
ตนเอง	และส�ม�รถ
เผชญิและปรับตัวเมือ่
พบกับสถ�นก�รณ์ที่
ยุ่งย�ก	มีก�รกำ�หนด
เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น	
และมีก�รว�งแผน 

ก�ร ใช้ จ่ �ยและ 

ก�รเก็บออม	รวมทั้ง
มีก�รว�งแผนทำ�ง�น
เปน็ข้ันตอน	แต่ยังข�ด
ทักษะในก�รทำ�ง�น 

ในบ�งขั้นตอน

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	
1	หรือไม่มีทักษะเลย
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กลุ่มสมรรถนะที่	3	คนไทยสามารถสูง	(Smart	Thais)

ท่ี สมรรถนะ

คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภ�พ

ดีม�ก 
(3 คะแนน)

ดี 
(2 คะแนน)

พอใช้ 
(1 คะแนน)

ปรับปรุง 
(0 คะแนน)

7 ทักษะก�รคิดข้ัน
สูงและนวัตกรรม 
(Higher-Order 
Thinking Skills 
and Innovation)

สามารถคดิวิเคราะหข้์อมลู
หรือเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ยัง
ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมาก
และคิดตัดสินใจตามหลัก
เหตุผลได้ สามารถสังเกต
หรือสำารวจตนเอง ระบุ
ปัญหาของตนและปัญหา
ท่ีมีกับเพื่อน และคิดหา
สาเหตแุละวิธีการแกป้ญัหา 
แลว้ลงมือแกปั้ญหาดว้ยวธิี
การทีเ่ลอืก รวมทัง้สามารถ
ตดิตามผล ประเมินผลและ
สรปุผลการแก้ปญัหาของตน
ได้ตลอดจนสามารถคดิหรอื
จนิตนาการความคิดแปลก
ใหมใ่นกิจกรรมตา่ง  ๆ   เช่น 
การเล่น การประดิษฐ ์การ
ทำาของเลน่ ของใช ้การเลา่
นิทาน การวาดภาพ การ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตร ี
นาฏศิลป์ และกีฬา

สามารถคดิวเิคราะห์
ข้อมูลหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ   ท่ียงัไม่มีความ
สลบัซบัซอ้นมากและ
คดิตัดสินใจตามหลัก
เหตผุลได้ และสามารถ
สังเกตหรือสำารวจ
ตนเอง ระบุปัญหา
ของตนและปัญหาท่ี
มีกับเพ่ือน และคิด
หาสาเหตุและวิธีการ
แก้ปัญหา แล้วลงมือ
แกป้ญัหาดว้ยวธิกีารท่ี
เลือก รวมท้ังสามารถ
ติดตามผล ประเมิน
ผลและสรุปผลการ
แก้ปัญหาของตนได้

สามารถคิดวิเคราะห์
ข้อมูลหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ   ท่ียังไมม่คีวาม
สลับซบัซอ้นมากและ
คิดตัดสินใจตามหลัก
เหตผุลได ้และสามารถ
สังเกตหรือสำารวจ
ตนเอง ระบุปัญหา
ของตนและปัญหาท่ี
มีกับเพ่ือน และคิด
หาสาเหตุและระบุ
วิธีการแก้ปัญหา แต่
ยังไม่สามารถลงมือ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่เลือกด้วยตนเองได้

มทีกัษะนอ้ยกว่า
ระดบั 1 หรอืไมม่ี
ทักษะเลย
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ท่ี 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)

รูจั้ก และใช้ส่ือสารสนเทศได ้
โดยเขา้ใจความตอ้งการใน
การใชป้ระโยชนข์องตนเอง 
และสามารถบอกถงึวิธีการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ และการใชป้ระโยชน์
ส่ือ รวมทั้งสามารถสืบค้น 
อ่าน สร้างส่ือและข่าวสาร
อย่างหลากหลาย ตลอด
จนสามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือและคุณค่า เห็น
ประโยชนแ์ละโทษของสื่อ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจทัิล และเลือกสง่ต่อข้อมลู
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครวั และชมุชน

รู้ จัก  และใช้สื่ อ 
สารสนเทศได้ โดยเข้าใจ 
ความต้องการใน
การใช้ประโยชนข์อง
ตนเอง และสามารถ
บอกถึงวิธีการเข้าถึง 
แหล่งสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และ
การใช้ประโยชน์สื่อ  
รวมท้ังสามารถสืบค้น 
อ่าน สร้างส่ือและ
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
ประโยชน์ส่ือ รวมทั้ง
สามารถสืบค้น อ่าน 
สร้างสื่อและข่าวสาร
อย่างง่ายได้

มทีกัษะนอ้ยกว่า
ระดบั 1 หรอืไมม่ี
ทักษะเลย
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กลุ่มสมรรถนะที่	4	พลเมืองไทยใส่ใจสังคม	(Active	Thais	Citizen)

ท่ี สมรรถนะ
คุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ

ดีมาก	
(3	คะแนน)

ดี	
2	คะแนน)

พอใช้	
(1	คะแนน)

ปรับปรุง	
(0	คะแนน)

9 การทำางานแบบ
รวมพลัง	เป็นทีม	
และมีภาวะผู้นำา	
(Collaboration,	
Teamwork	&	
Leadership)

ทำ�ง�นรว่มกันเพ่ือบรรลุ 
เป้�หม�ยด้วยคว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�รทำ�
ต�มบทบ�ทท่ีไดร้บัมอบ
หม�ยท้ังก�รเป็นผู้นำ�	
และสม�ชิก	 เปิดใจ	 ให้
และรบัข้อมูลอย่�งเตม็ใจ
ยอมรับคว�มคิดเห็นท่ี 

แตกต่�งอย่�งเหม�ะสม 

ในทกุสถ�นก�รณ์	พร้อม
ประส�นคว�มคิด	 ปรับ
เปล่ียน	 ประนีประนอม
เพ่ือรักษ�คว�มสมัพันธท่ี์ดี

ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป�้หม�ยดว้ย
คว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�ร
ทำ�ต�มบทบ�ท 

ท่ีได้รับมอบหม�ย
ทั้งก�รเป็นผู้นำ�	 
และสม�ชิก	 เปิดใจ	 
ให้และรับข้อมูล
อย่�งเต็มใจยอมรับ 

คว�มคิดเห็นท่ีแตกต่�ง 
อย่�งเหม�ะสมในทุก
สถ�นก�รณ์

ทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป�้หม�ยด้วย
คว�มรับผิดชอบ 

ไว้ว�งใจกัน	 ในก�ร
ทำ �ต�มบทบ�ท 

ท่ีได้รับมอบหม�ย
ทั้ งก�รเป็นผู้นำ�	 
และสม�ชิก	 เปิดใจ	 
ใหแ้ละรับข้อมลูอย�่ง
เต็มใจยอมรับคว�ม
คิดเห็นที่แตกต่�ง
อย่�งเหม�ะสมใน
บ�งสถ�นก�รณ์

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	
1	หรือไม่มีทักษะเลย

10 การเป็นพลเมือง
ท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้
ท่ีมีสำานึกสากล	
(Active	Citizen	
and	Global	
Mindedness)

ส�ม�รถปฏิบติัตนในฐ�นะ
สม�ชิกของห้องเรียน	และ
โรงเรยีนต�มบทบ�ทและ
หน�้ท่ีท่ีรับผิดชอบ	เค�รพ
กฎกติก�อย่�งเคร่งครัด	 
รวมทัง้มสีว่นร่วม	ชว่ยเหลอื 

ในกิจกรรมต่�ง	ๆ		และ
รกัษ�ส�ธ�รณสมบติัของ
หอ้งเรยีนและโรงเรยีนได้
ต�มสมควรแก่วยั	ตลอด
จนตระหนกัในคว�มสำ�คญั
ของก�รอยู่ร่วมกนักบัผู้ทีมี่
คว�มแตกต�่งหล�กหล�ย	
และภ�คภูมิใจในก�รเป็น
สม�ชกิของหอ้งเรยีนและ
โรงเรียน

ส�ม�รถปฏิบัติตน
ในฐ�นะสม�ชิก
ของห้องเรียน	 และ
โรงเรยีนต�มบทบ�ท 

และหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ	 
เค�รพกฎกติก�อย�่ง
เคร่งครัด	 รวมทั้งมี
ส่วนรว่ม	ช่วยเหลือใน
กิจกรรมต�่ง	ๆ 		และ
รกัษ�ส�ธ�รณสมบัต	ิ 
ของห้องเรียนและ
โรงเรียนได้ต�ม 

สมควรแก่วัย

ส�ม�รถปฏิบัติตน
ในฐ�นะสม�ชิกของ
ห้องเรยีนต�มบทบ�ท 

และหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบ	 
รวมท้ังมสีว่นร่วมและ
ช่วยเหลือในกจิกรรม
ต่�ง	ๆ 	ของห้องเรยีน
ได้ต�มสมควรแก่วัย

มีทักษะน้อยกว่�ระดับ	
1	หรือไม่มีทักษะเลย
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แบบสอบถามข้อมูลของครูรายบุคคล

	 ด้�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน	
ระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น

โรงเรยีน.......................................................................................................	สังกดั...............................

ช่ือ-สกลุ	ครูผู้สอน.............................................................................................................................

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

วิชาท่ีนำากรอบสมรรถนะไปใช.้.............................................................	ระดับชัน้ท่ีใชส้อน............	

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

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

สมรรถนะหลักที่ใช้ในการสอนครั้งนี้

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

	 (	)	คณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	สมรรถนะย่อยท่ี................................................................

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

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

	 (	)	ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน	สมรรถนะย่อยท่ี.........................................................

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

	 (	)	ทักษะคว�มคิดข้ันสูงและนวัตกรรม	สมรรถนะย่อยท่ี......................................................

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

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

	 (	)	ก�รเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำ�นึกส�กล	สมรรถนะย่อยท่ี.....................................

สม.๓
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ข้อมูลเก่ียวกับการทำางานของครู

ประเด็น ร�ยละเอียด
๑. ความเขา้ใจของครูเกีย่วกับสมรรถนะ

และการนำาสมรรถนะไปสู่การปฏบิตัิ
๑.๑ รายการสมรรถนะและข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะในคู่มือที่ได้รับ  

ช่วยให้ท่านนำาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนหรือไม่ 
 ……....................................……………………….................................
๑.๒ ทา่นใชข้้อมลูในคู่มอืสว่นใดมากท่ีสดุ…………….................................

……………………………………………………………………………................
๑.๓ ข้อมูลและรายละเอียดที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในคู่มือมากที่สุดคือ

เร่ืองใด
 .........…………………………………………………………………………….......
 .........…………………………………………………………………………….......

๒. แนวทางการออกแบบการเรียน 
การสอน (มีขัน้ตอนในการนำากรอบ
สมรรถนะไปออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างไร)

๒.๑ ท่านมีลำาดับข้ันตอนการคดิออกแบบการสอนแบบสมรรถนะอย่างไร
 .........……………………………………………………………………………........
๒.๒ ขัน้ตอนการออกแบบการเรยีนการสอนขัน้ตอนใดยากท่ีสดุสำาหรบั

ท่าน
 .........……………………………………………………………………………........
๒.๓ แนวทางการสอนสมรรถนะแนวใด (๔ แนว) ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุด

เพราะอะไร
 .........…………………………………………………………………………….......
๒.๔ ท่านคิดว่าน่าจะมีแนวทางการสอนสมรรถนะแนวอื่นอะไรบ้างที่

สามารถทำาได้
 ........……………………………………………………………………………........
 ….........……………………………………………………………………………....

๓. ลกัษณะวิธีการสอน/เทคนคิการสอน  
ที่ครูนำามาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอน พร้อมเหตุผล

๓.๑ การสอนแบบสมรรถนะท่ีท่านทดลองใชอ้ยูมี่ความแตกตา่งจากการ
สอนตามตัวชี้วัดที่ท่านเคยทำามาอย่างไร …………..........................

 .........…………………………………………………………………………….......
๓.๒  แนวทางการสอนที่ท่านเลือกแต่ละแบบมีจุดเด่น จุดด้อยอะไร 
 .........…………………………………………………………………………….......
 .........…………………………………………………………………………….......
๓.๓ ท่านมีความเห็นต่อการสอนตามแนวทางที่ท่านเลือกอย่างไร
 .........…………………………………………………………………………….......
 ........……………………………………………………………………………........
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ประเด็น ร�ยละเอียด
๔. ปัญหาในการออกแบบการเรียน 

การสอน และการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้

๔.๑ จดุใดง่ายท่ีสดุและยากท่ีสดุในการออกแบบการเรยีนการสอนแบบ
สมรรถนะเป็นฐาน .........……………………………………………………

 ........……………………………………………………………………………........
๔.๒ ท่านต้องการคำาแนะนำา ความช่วยเหลือในเร่ืองใด
 .........…………………………………………………………………………….......
 .........…………………………………………………………………………….......

๕. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ไปใช้

๕.๑  ปัญหาที่พบในการนำาแผนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน 
ไปใช้…..........……......................…………………………………………….

 .........…………………………………………………………………………….......
๕.๒ ท่านต้องการคำาแนะนำา ความช่วยเหลือในเร่ืองใด
 ..........……………………………………………………………………………......
 .........……………………………………………………………………………........

๖. ผลท่ีเกดิข้ึนกบัเดก็ จากการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบสมรรถนะของครู

๖.๑  พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กมีความแตกต่างจากเดิมหรือไม่  
ในลักษณะใด 

 ........…………………………………………………………………………….........
 .........…………………………………………………………………………….......
๖.๒ ท่านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในตัวเด็กท่ีท่านคิดว่า

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 กรณุาสรุปว่าท่านมคีวามเข้าใจในเรื่องหลักสตูรและการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะอย่างไร 

 .........…………………………………………………………………………….......
 .........…………………………………………………………………………….......
๙.๒ กรุณาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

เรยีนการสอนในแบบท่ีเคยทำาอยูเ่ดิมกับแบบฐานสมรรถนะท่ีกำาลงั
ทดลองใช้อยู่

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

ช่ือ-สกุล	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ….................................………………………………………………………	
โรงเรียน……………...................……………….…….......…………….……..สังกัด	…………….........……………….

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

๑.	การทำางานของโรงเรียนหลังจากการร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ	
	 ๑.๑	 ด้�นก�รนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติ
ในห้องเรียน	

❍	 ส�ม�รถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติใน
ห้องเรียนได้	โดยดำ�เนินก�รแล้วดังนี้	

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

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

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

❍	 ไม่ส�ม�รถนำ�กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	 ไปสู่ก�รปฏิบัติใน
ห้องเรียนได้	ท้ังนี้เพร�ะ

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

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

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

❍ กรณีท่ีครูยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้	ท่�นมีวิธีก�รแก้ปัญห�อย่�งไร
๑)	 .................................................................................................................................................

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

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

สม.๔
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	 ๑.๒	ท่�นพบข้อแตกต่�งในก�รทำ�ง�นของครูระหว�่งก�รจดัก�รเรียนก�รสอนและก�รวดัผล
ต�มม�ตรฐ�นก�รเรยีนรูแ้ละตวัช้ีวดัของหลักสตูรแกนกล�ง	๒๕๕๑	กบั	ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนก�ร
สอนต�มกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ตอนต้น	อย่�งไร
❍	แตกต่�งกัน	ได้แก่	
๑)	.................................................................................................................................................
๒)	.................................................................................................................................................

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

❍ ไม่แตกต่�งกัน	ท้ังนี้เพร�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�รเรียนก�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.	การให้คำาแนะนำากับครใูนกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรคในการนำาสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน	
	 ๔.๑	ปัญห�ท่ีพบ……………….................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................
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	 ๔.๒	ส�เหตุของปัญห�	……………….......................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………............................
	 ๔.๓	ก�รให้คำ�แนะนำ�/วิธีก�รแก้ไข	………………...................................................................
….......................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๕.	ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำาเนินการนำาสมรรถนะไปใช้ให้ประสบความสำาเร็จ
……………….........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................

๖.	สิ่งที่จะผู้บริหารจะดำาเนินการในโอกาสต่อไป
……………….........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………..........................

								ลงชื่อ………………………………………................	ผู้เก็บข้อมูล	
	(………………………………………………….)	

	วันท่ี	……	เดือน……………………..พ.ศ…………
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แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศ	กำากับ	ติดตามและข้อค้นพบที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองของผู้วิจัย
โรงเรียน………………………………………………...........……………….	สังกัด…………………..........……	

วันเดือนปี………………………
**********************************************************

๑.	ภาพรวมการทำางานของโรงเรียน	(แต่ละชั้นทำาแผนก่ีแผน	เป็นแผนแนวทางใด	เรื่องอะไร)
……………….........................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
๒.	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๓.	ข้อมูลเก่ียวกับการทำางานของครู
	 ๓.๑	คว�มเข้�ใจสมรรถนะและก�รนำ�สมรรถนะไปสู่ก�รปฏิบัติ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
	 ๓.๒	แนวท�งก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
	 ๓.๓	ลักษณะ/	เทคนิคก�รสอนท่ีครูนำ�ม�ใช้
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

สม.๕
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๔.	ผลที่เกิดขึ้น
	 ๔.๑	คว�มเปลี่ยนแปลงของครู
……………….........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
	 ๔.๒	คว�มเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................

๕.	ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๖.	ปัญหาสำาคัญที่พบและวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๗.	สิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๘.	แนวทางในการเติมเต็ม	ช่วยเหลือโรงเรียน	และสิ่งที่ที่ปรึกษาได้ให้คำาแนะนำา
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๙.	องค์ความรู้	/	ข้อค้นพบสำาคัญ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๑๐.	ข้อคิด	/	แนวคิดที่ได้รับ
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….………………………………………………………………………………………………….........................

แบบสรุปผลการดำาเนินงานในการนำากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

						ลงชื่อ………..........……………………………ผู้เก็บข้อมูล
	(……………………….……………….)

	วันท่ี	……	เดือน………………..พ.ศ………
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ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	ไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(สำาหรับโรงเรียน	โรงเรียนละ	๑	ชุด	เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการร่วมประชุมสนทนากลุ่ม)

โรงเรียน...................................................................................................... 

สังกัด...............................

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

๑.	 ครูในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำากรอบสมรรถนะไปใช้
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	มาก-น้อย	เพียงใด	และสิ่งใดที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดความเข้าใจเก่ียวกับสมรรถนะหลักและแนวทางการนำาไปใช้	มากยิ่งขึ้น
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๒.	ครูมีหลักในการเลือกแนวทางในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนอย่างไร	(แนวทางท่ี	๑-๔)	และครสูว่นใหญเ่ลอืกแนวทางใดในการนำากรอบสมรรถนะไปใช	้ 
เพราะเหตุใด
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๓.	โรงเรียนของท่านมีแนวทางอืน่	ๆ 	ในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการพัฒนาผู้เรียน	นอกเหนือ 

จากแนวทางทั้ง	๔	หรือไม่	อย่างไร
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๔.	ครูมีลำาดับข้ันตอนในการนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 

อย่างไร	ในแต่ละแนวทาง	(แนวทางที่	๑-๔)	
แนวท�งท่ี	๑	......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

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

แนวท�งท่ี	๒	.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

แนวท�งท่ี	๓	.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

แนวท�งท่ี	๔	.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

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

๕.	 รายการสมรรถนะและข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในคู่มือท่ีได้รับ	 ช่วยครูในการออกแบบการ
เรียนการสอนหรือไม่	อย่างไร .........................................................................................................
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๖.	ครูใช้ข้อมูลในคู่มือส่วนใดมากที่สุด	๓	ลำาดับ	(เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย)	.....………………
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๗.	ข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการให้เพ่ิมเติมในคู่มือมากที่สุดคือเรื่องใด.....…………….........…....
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๘.	ครูพบปัญหาใดบ้างในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักจิกรรมการเรียนการสอน	และมี
การแก้ไขปญัหาอยา่งไร..........................................................................................................................................
.............................................……………............................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๙. จุดใดง่ายที่สุด	และยากที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอนแบบสมรรถนะเป็นฐาน
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๑๐.	การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลให้เด็ก
เกิดสมรรถนะตามจุดประสงค์หรือไม่	อย่างไร	ทราบได้อย่างไร
……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๑๑.	 การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลต่อ
เด็กในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากด้านสมรรถนะ	หรือไม่	 อย่างไร	 เพราะเหตุใด............................

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

……………….........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
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๑๒. การนำากรอบสมรรถนะไปใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ส่งผลให้ครูมี 

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	หรือไม่	อย่างไร
ด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน……………………………………………..............…………………..............	
..............................................................................................................................................................

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

ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รวัดผลประเมินผล......………………………….............…………………
.............................................................................................................................................................

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

ด้�นพฤติกรรมคร.ู................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

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

ด้�นคว�มรู้สึก	เจตคติต่อก�รสอนและต่อเด็ก......…………………………........……..............…......…………
.............................................................................................................................................................

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

๑๓.	ผู้บริหารมีส่วนสนับสนุนการดำาเนินงานในการนำากรอบสมรรถนะไปใชใ้นการออกแบบและจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนหรือไม่	อย่างไร......................................................................................................
….........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๑๔.	 ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบสมรรถนะมาใช้ในโรงเรียน	 ส่ิงใดท่ี
ท่านคิดว่าเป็นสิ่งสำาคัญ	 ๓	 ประการแรก	 ท่ีจะต้องทำาเพื่อให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จ 

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

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

............................................................……………….............................................................................
…...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..............................................................
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๑๕.	สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำากรอบ
สมรรถนะไปใช้	.................................................................................................................................
.....................................................………….........................................................................................
…........................................................................................................................................................
..……………….…………………………………………………………………………………………………........................

๑๖.	ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ 
การนำากรอบสมรรถนะไปใช้	
หน่วยง�นทีพ่ฒัน�หลักสูตร...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

หน่วยง�นต้นสังกัด	เช่น	สพฐ.	สพท.	กทม.	......................................................................................
..............................................................................................................................................................

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

๑๗.	ขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อโรงเรยีนต่าง	ๆ 	ในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการนำา
กรอบสมรรถนะไปใช้	……………….......................................................................................................
…...................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะ

คำาชี้แจง
	 กรุณ�ระบุระดับคว�มคิดเห็นของท่�นเกี่ยวกับหลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ
เน้นสมรรถนะ	ในประเด็นต่�ง	ๆ	ท่ีกำ�หนดให้	โดยขีดเครื่องหม�ย		ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคว�ม
คิดเห็นของท่�น
	 ระดับท่ี	1	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับน้อย
	 ระดับท่ี	2	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ค่อนข้�งน้อย
	 ระดับท่ี	3	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ค่อนข้�งม�ก
	 ระดับท่ี	4	หม�ยถึง	เห็นด้วย/มี	ในระดับ	ม�ก

ประเด็นคำาถาม
ระดับความคิดเห็น

หมายเหตุ
1 2 3 4

จากประสบการณ์ท่ีท่านไดม้โีอกาสวางแผนและทดลองสอน
บทเรียนแบบฐานสมรรถนะ	ท่านมีความคิดเห็นและความ
รู้สึกในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร
	 1.	 กอ่นท่ีท�่นไดเ้รยีนรูเ้รือ่งหลกัสตูรและก�รเรยีนก�รสอน
ฐ�นสรรถนะท่�นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

	 2.	 ขณะนีท้�่นคิดว�่	ท�่นมีคว�มรู้คว�มเข�้ใจ	เร่ือง	หลักสูตร
และก�รจัดก�รเรียนก�รสอนอยู่ในระดับใด

	 3.	 สมรรถนะทัง้	10	ประก�ร	มคีว�มเหม�ะสมกับนกัเรียน
ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในระดับใด

	 4.	 ก�รกำ�หนดจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ฐ�นสมรรถนะ	ส�ม�รถ
ช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของท่�นดีขึ้นในระดับใด

	 5.	 ก�รจดัก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะส�ม�รถส่งเสริม
ก�รเรียนรู้	เชิงรุกของผู้เรียนได้ม�กน้อยเพียงใด

	 6.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดก�รเรียนรู้ต�มจุดประสงค์ที่กำ�หนดได้ม�กน้อยเพียงใด

	 7.	 ผูเ้รยีนมคีว�มพึงพอใจ/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.	 ท่�นมคีว�มพึงพอใจในผลลัพธก์�รเรียนรู้ของผู้เรียน	
ที่เรียนแบบฐ�นสมรรถนะ	ม�กน้อยเพียงใด

	 11.	 ท่�นคิดว่�ก�รสอนแบบเน้นสมรรถนะช่วยให้ท่�น
สอนได้ดี	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นกว่�เดิมเพียงใด

	 12.	 ก�รนิเทศก�รสอนช่วยให้ท่�นเกิดคว�มเข้�ใจเพ่ิม
ขึ้นม�กน้อยเพียงใด

	 13.	 ท่�นได้รับประโยชน์จ�กก�รนิเทศม�กน้อยเพียงใด

	 14.	 ท่�นเห็นด้วยกับก�รปรับหลักสูตรแกนกล�ง 
ก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�นให้เป็นหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ	(ท่ีมุ่งสร้�ง
คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะต่�ง	ๆ 	 
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต)	ม�กน้อยเพียงใด

	 15	.	 ท�่นมีคว�มต้องก�รทีจ่ะเรียนรู้และพัฒน�ก�รจดัก�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�ดของสิ่งท่ี		 	
	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
 สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะการทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา
 สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
 สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม

  
4.	สาระสำาคัญ	(Concept)	
		 น�ฬิก�เป็นเครื่องมือท่ีใช้บอกเวล�	เข็มสั้นบอกเวล�เป็นชั่วโมง	เข็มย�วบอกเวล�เป็นน�ที

5.	จุดประสงค์การเรียนรู้
		 1.	อ่�นเวล�เป็นชั่วโมงและน�ทีบนหน้�ปัดน�ฬิก�ท่ีกำ�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 

ร้องนำาแลว้ใหน้กัเรียนร้องตามพร้อม ๆ  กัน
 3. ครูสุ่มนักเรียนบอกถึงส่วนประกอบของ

นาฬิกาว่ามีอะไรบ้าง และใช้บอกเวลา
อย่างไร 

4. ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของ
การบอกเวลาของเข็มสั้นกับเข็มยาว

15 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพ่ือก�รสื่อส�ร
 -  ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 -  ใชภ้าษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน
ทางคณิตศาสตร์

 - พูดอภปิราย แสดงความคิด ความเหน็เกีย่วกบั 
ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 - แกปั้ญหาหรือทำาความเขา้ใจกบัสถานการณต์า่ง ๆ   

ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบท่ีได้

 - อธบิาย นำาเสนอ ข้อมูลเชงิปริมาณ และความ
คิดทางคณติศาสตร์เพือ่ส่ือสารให้ผู้อืน่เข้าใจ 
โดยใช ้ศัพท์ สัญลักษณ ์แผนภมิู แผนภาพอย่าง
งา่ย ๆ  รวมท้ังบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
ในชวิีตประจำาวันกับภาษา และสญัลกัษณ์ทาง
คณติศาสตร์ไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 
กับเนื้อหาและสถานการณ์



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน280

ภาคผนวก ค.

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. ครอูธิบายใหนั้กเรยีนเขา้ใจว่า เมือ่เขม็ยาว
เดินไป 12 ช่องใหญ่ เข็มสั้นจะเดินไป 1 
ช่องใหญ่ ซ่ึงใช้เวลาเท่ากัน

 5. ครยูกตวัอยา่งการเดนิของเข็มยาวเพิม่เตมิ
อีก 3 - 5 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนตอบว่า
เป็นเวลาเท่าไรจนนักเรียนเข้าใจ

35 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพ่ือก�รสื่อส�ร
 - ฟังพูดอ่าน และเขียน คำาศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง 

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด และแบบแผน
ทางคณิตศาสตร์

 - พูดอภปิราย แสดงความคิด ความเหน็เกีย่วกบั 
ความคิดทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ
จิตวิทย�ศ�สตร์
 - สืบสอบมโนทศันท์างคณิตศาสตร์ ทีส่นบัสนนุ

ด้วยมโนทัศน์เชิงประจักษ์
 - รวบรวมข้อมูล และจำาแนกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวเลขท่ีพบเห็นในชีวิตประจำาวัน
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

เป็นช่ัวโมงและนาทีจากนาฬกิาจำาลองท่ีครู
กำาหนดว่า เขม็สัน้หรือเขม็ยาวเดนิไปก่ีช่อง  
บอกเวลาเป็นเท่าไร

 2. นักเรียนทุกคนทำาใบงานที่ 6.2 เร่ือง  
การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงและนาที

 3. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย
คำาตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย
นักเรียนท่ีทำาได้ถูกต้อง ให้กำาลังใจและ
แนะนำานักเรียนท่ียังมีข้อบกพร่องอยู่

 4. นักเรียนทำากิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง 
ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น
ช่ัวโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน 
เป็นการบ้าน แล้วนำามาส่งครูในวันถัดไป

 5. นักเรียนตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

10 สมรรถนะทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 - วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นจำานวน
ให้เหตุผล ตลอดจนการสื่อสาร สื่อความ
หมายทางคณิตศาสตร์ตามท่ีตนเองมีความ
เข้าใจและให้ความเห็น

 -  ตัดสินใจหาข้อสรุปทางคณิตศาสตร์บน
รากฐานของการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทาง
คณิตศาสตร์อย่างรอบด้าน

 - ลงมือแกปั้ญหาด้วยตนเองอยา่งเป็นขัน้ตอน
และเปน็ระบบโดยใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์
หรือความรู้เก่ียวกับสถิติความน่าจะเป็น 
ชว่ยในการตดัสินใจลงมือแก้ปญัหาในขัน้ตอน 
ต่าง ๆ

สมรรถนะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภ�วะผู้นำ�
 - ปฏิบัติงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง เพ่ือ

เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณติศาสตร์และนำากระบวนการคณติศาสตร์
ไปใช้

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 -  แก้ปญัหาหรอืทำาความเข้าใจกับสถานการณ ์

ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์ โดยใช้ความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบท่ีได้

 -  อธบิาย นำาเสนอ ขอ้มลูเชิงปรมิาณ และความคดิ 
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
โดยใช ้ศัพท์ สัญลักษณ ์แผนภมิู แผนภาพอย่าง
งา่ย ๆ  รวมท้ังบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
ในชวิีตประจำาวันกับภาษา และสญัลกัษณ์ทาง
คณติศาสตร์ไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ
ขั้นที่ 4 Applying 2
 1. ครูเลือกตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน เฉลย

คำาตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน ครูชมเชย
นักเรียนท่ีทำาได้ถูกต้อง ให้กำาลังใจและ
แนะนำานักเรียนท่ียังมีข้อบกพร่องอยู่

 2. นักเรียนทำากิจกรรมฝึกฝนทักษะเรื่อง 
ทบทวนการบอกเวลา : การอ่านเวลาเป็น
ช่ัวโมงและนาที ข้อ 2 จากหนังสือเรียน  
เป็นการบ้าน แล้วนำามาส่งครูในวันถัดไป

 3. นักเรียนตอบคำาถามกระตุ้นความคิด

30 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพ่ือก�รสื่อส�ร
 - ฟัง พูด อ่าน และเขียน คำาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และคำาทัว่ไปทีม่คีวามหมาย
เฉพาะในบริบททางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิด และ
แบบแผนทางคณิตศาสตร์

 - พูดอภปิราย แสดงความคิด ความเหน็เกีย่วกบั 
ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้แบบจำาลองภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
และการนำาเสนอ

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 - แกปั้ญหาหรือทำาความเข้าใจกบัสถานการณ์ 

ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์ โดยใช้ความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมา โดยคำานึงถึง
กระบวนการในการแก้ปัญหาและคำานึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบท่ีได้

 - อธิบาย นำาเสนอ ข้อมลูเชงิปรมิาณ และความคิด 
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
โดยใช ้ศัพท์ สัญลักษณ ์แผนภมิู แผนภาพอย่าง
งา่ย ๆ  รวมท้ังบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
ในชวิีตประจำาวันกับภาษา และสญัลกัษณ์ทาง
คณติศาสตร์ไดอ้ยา่งหลากหลายและเหมาะสม 
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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กิจกรรมก�รเรียนรู้ เวล� สมรรถนะ
ขั้นที่ 5 Self – Regulating
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับ 
การอ่านเวลาเป็นช่ัวโมงและนาทีบนหน้าปัด
นาฬิกา

30 สมรรถนะภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร
 - ฟังพูดอ่าน และเขียน คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์และคำาท่ัวไปท่ีมคีวามหมายเฉพาะ
ในบริบททางคณิตศาสตร์

 -  ใช้ภาษาในการถา่ยทอดความคิด และแบบแผน
ทางคณิตศาสตร์

 - พูดอภิปราย แสดงความคิด ความเห็นเก่ียวกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร์

 - ใช้ภาษาไทยในการสร้างและตีความข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์

 -  ใชแ้บบจำาลองภาษาและสญัลกัษณท์างคณติศาสตร์
ในการสือ่สาร สือ่ความหมาย และการนำาเสนอ

สมรรถนะทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 - วิเคราะห์วิพากษ์และประเมนิข้อมลูทางคณติศาสตร์

โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นจำานวนให้เหตผุล ตลอดจน 
การส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
ตามที่ตนเองมีความเข้าใจและให้ความเห็น

 - ตัดสินใจหาข้อสรปุทางคณติศาสตรบ์นรากฐาน
ของการเชือ่มโยงความรูต้า่ง ๆ  ทางคณิตศาสตร์
อย่างรอบด้าน

สมรรถนะคณิตศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 - แก้ปญัหาหรอืทำาความเขา้ใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ   

ท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนมา โดยคำานึงถงึกระบวนการ
ในการแกป้ญัหาและคำานงึถงึความสมเหตสุมผล
ของคำาตอบที่ได้

 - อธิบาย นำาเสนอ ขอ้มูลเชิงปรมิาณ และความคดิ 
ทางคณติศาสตรเ์พือ่สือ่สารใหผู้้อ่ืนเข้าใจโดยใช ้ 
ศัพท์ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพอย่างง่าย ๆ   
รวมท้ังบอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษาใน
ชีวิตประจำาวันกับภาษา และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาและสถานการณ์
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8.	สื่อการเรียนรู้	หรือแหล่งการเรียนรู้
		 1)	 หนังสือเรียน	คณิตศ�สตร์	ป.3	
	 2)	 เพลงน�ฬิก�	
	 3)	 น�ฬิก�จำ�ลอง
	 4)	 ใบง�นท่ี	6.2	เรื่อง	ก�รอ่�นเวล�เป็นชั่วโมงและน�ที

9.	การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีก�ร เครื่องมือ เกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 6.2 ใบงานท่ี 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�เข็มสั้นชี้ท่ีตัวเลขใด	และเข็มย�วชี้ท่ีตัวเลขใด
	 	 ตอบ	         

2.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ท่ีเลข	4	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที
  ตอบ	         

3.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ท่ีเลข	9	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที
	 	 ตอบ	         

4.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ท่ีเลข	10	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที
  ตอบ	         

5.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มย�วเดินไปจนชี้ท่ีเลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่น�ที
  ตอบ	         

6.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ท่ีเลข	9	และเข็มย�วชี้ท่ีเลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่ชั่วโมง
  ตอบ	         

7.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ท่ีเลข	11	และเข็มย�วชี้ท่ีเลข	12	แสดงว่�ใช้เวล�กี่ชั่วโมง
  ตอบ	         

8.	 ถ้�ในเวล�ต่อม�	เข็มสั้นเดินไปจนชี้ท่ีเลข	2	และเข็มย�วชี้ท่ีเลข	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		 อ่�นคำ�หรอืขอ้คว�ม	หรอืใช้คว�มรูป้ระสบก�รณ์เดิมเข�้ใจและยอมรบั 

	 	 ว่�คนอ่ืนอ�จคิดไม่เหมือนตนเองและนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน 

	 	 ชีวิตประจำ�วัน
				 ข้อ	2	 ก�รฟังดูอ่�นและอ่�นข้อคว�มหรือแบบเรียนได้อย่�งถูกต้อง
				 ข้อ	3		 ผู้เล่�เร่ืองและตอบคำ�ถ�มไดต้รงคว�มหม�ยอย่�งมีเหตผุลต�มก�ลเทศะ
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รอ่�นหมูป่�
    -		 มีอ่�นออกเสียง
				 -		 อ่�นแล้วสรุปคว�ม
			 -		 ตอนท่ีครูแจกภ�พทีมฟุตบอลหมูป่�อะค�เดมีให้นักเรียนพูดสนทน� 
	 	 และทำ�ง�นกลุ่ม	 เรื่องก�รถ�มตอบเกี่ยวกับเรื่องเน้ือเรื่องทีมหมูป่� 
	 	 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 กิจกรรมท่ีครูกำ�หนดให้นักเรียนแสดงคว�มคิดเห็น	เห็นด้วยหรือคัดค้�น
สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/3	ก�รต้ังคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเชิงเหตุผลในเรื่องท่ีอ่�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�แล้วเรียนรู้ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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สาระการเรียนรู้	 ต	 1.2	 ป.3/1	 ก�รพูดโต้ตอบคำ�สั้น	 ๆวลีสั้นๆสำ�นวนในก�รสื่อส�รชีวิต 

	 ประจำ�วัน

สมรรถนะหลัก	 คณิตศ�สตร์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
 ข้อ	 1	 ก�รแก้ปัญห�หรือทำ�คว�มเข้�ใจกับสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 
	 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	ก่อนท่ีจะให้โจทย์ปัญห�
สาระการเรียนรู้	 ค	 1.2	 ป.3/1	 ก�รบวกลบคูณห�รระคนจำ�นวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ 

	 ศูนย์พร้อมตระหนักถึงเหตุผล

สมรรถนะหลัก	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลังเป็นทีม
				 ข้อ	1	ทำ�ง�นต�มหน้�ท่ีบทบ�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�มระดับท่ีกำ�หนดเป็นวลี 
	 เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รเข้�กลุ่มท่ีต้องอ่�นประโยคสั้น	ๆ	เพื่อต�มห�กลุ่มตนเอง	
สาระการเรียนรู้	 ท	4.1	ป.3/2	ก�รระบุชนิดของคำ�และบอกหน้�ท่ีของคำ�

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	
				 ข้อ	2	ก�รเข้�ใจและโต้ตอบกับผู้พูดผู้สนทน�ได้โดยใช้สำ�นวนง่�ยๆ
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมสนทน�ในเกมเรื่องอ�ห�ร
สาระการเรียนรู้	 -
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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�มแบบท่ีฟัง

สมรรถนะหลัก	 ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร		
    ข้อ	 3	 ก�รพูดเล่�เร่ืองและตอบคำ�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�มคิดเห็นในเร่ืองนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่� 
	 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�สั่งท่ีใช้บ่อย	ๆ	 
	 ท้ังก�รพูดและก�รเขียน
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รดูวิดีโอและสนทน�	 ตอบคำ�ถ�ม	 (ตอนน้ีให้ครูต่�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�มของครู 
สาระการเรียนรู้	 ท	2.1	ป.3/2	ก�รเขียนบรรย�ยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ชัดเจน

สมรรถนะหลัก	 ทักษะก�รคิดข้ันสูงและนวัตกรรม
				 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�กเรื่องท่ีฟังและดู

สมรรถนะหลัก	 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ	ส�รสนเทศและดิจิทัล
				 ข้อ	3	ส�ม�รถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ	(รู้ทันสื่อ)
				 ข้อ	4	ส�ม�รถเลือกประโยชน์จ�กสื่อม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมท่ีครูใช้คำ�ถ�มเรื่องท่ีเชื่อเรื่องสวดมนต์ส�ม�รถช่วยทีมหมูป่� 
	 ปิดทำ�ได้จริงหรือไม่และก�รดูภ�พถ่�ยทีมหมูป่�และกิจกรรมกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้	 ท	1.1	ป.3/6
	 สรุปคว�มรู้	และข้อคิดจ�กเรื่องท่ีอ่�นเพื่อนำ�ไปใช้ใชีวิตประจำ�วัน
	 ส	1.1	ป.3/3
	 ชื่นชมบอกแผนก�รดำ�เนินชีวิตข้อคิดจ�กตัวอย่�งท่ีกำ�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	 ท่ีตนเอง 
	 ชอบม�เป็นข้อคิดในชีวิตประจำ�วัน 

สาระการเรียนรู้	 -
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สมรรถนะหลัก	 ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน
				 ข้อ	1	ก�รรู้จักตนเองบอกสิ่งท่ีตนเองทำ�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�มท่ีสงสัย	 แยกแยะข้อมูลและ 

	 นำ�เสนอข้อมูลท่ีตนเองเข้�ใจ	และสรุปด้วยแผนภ�พ
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมตอนท่ีนักเรียนได้สิ่งของแล้วนำ�ม�จำ�แนกประเภทของวัสดุ
สาระการเรียนรู้	 ว	3.1	ป.3/1
	 ก�รจำ�แนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ	 ส่วนประกอบของของใช้และ 

	 ของเล่น

สมรรถนะหลัก	 ก�รรู้เท่�ทันส�รสนเทศและดิจิทัล
				 ข้อ	4	ก�รเลือกเนื้อห�ท่ีมีประโยชน์จ�กสื่อม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
	 ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
กิจกรรมสำาคัญ กิจกรรมก�รสนทน�เรื่องสรุปข้อคิดจ�กเรื่องหมูป่�
สาระการเรียนรู้	 ส	 1.1	 ป.3/3	 ชื่นชมและออกแบบก�รดำ�เนินชีวิตและข้อคิดจ�กเรื่อง 
	 ท่ีกำ�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�มเรื่องท่ีฟังและอ่�นจ�กส่ือประเภทต่�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�รอ่�นออกเสยีงคำ�	ประโยคจะตอ้งรูจ้กัตัวอักษร	สระ	คำ�นึงถึงก�รเน้นเสยีงหนัก-เบ�	 
เสียงสูง-ตำ่�	เสียงต้นและเสียงท้�ยซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะของภ�ษ�อังกฤษท่ีแตกต่�งจ�กภ�ษ�ไทย
	 	 2.1.2	 ก�รฟัง	พูด	อ่�น	และเขียนเกี่ยวกับสัตว์ป่�ชนิดต่�ง	ๆ	
	 	 2.1.3	 ก�รสนทน�เกีย่วคว�มส�ม�รถโดยใช้ประโยคถ�ม-ตอบ	เช่น	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	และปฏิเสธท่ีใช้	can	
		 2.3	 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน

3.	 สมรรถนะ		
  3.1	 สมรรถนะท่ี	4	ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร	
		 	 สมรรถนะย่อยท่ี	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6
		 3.2	 สมรรถนะท่ี	5	ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน
	 	 สมรรถนะย่อยท่ี	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�พสัตว์ท่ีมีคว�มหม�ยตรงกับคำ�	กลุ่มคำ�และประโยคได้
		 4.3	 ส�ม�รถอ่�นและเขียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�ได้
		 4.4	 ส�ม�รถฟังและตอบคำ�ถ�มโดยใช้	Can	ได้
		 4.5	 มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน	และมองโลกในแง่บวก

กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่	1

ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
 1. ครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	แล้วถ�มว่�ใครเคยไปเท่ียวสวนสัตว์บ้�ง	จ�กนั้นให้นักเรียนช่วยกัน
บอกชื่อสัตว์ท่ีเคยเห็นเป็นภ�ษ�อังกฤษ	(สม.	4.5	4.6)
	 2.	 ครูบอกขอบข่�ย	 และจุดประสงค์ในก�รเรียนหน่วยนี้	 ว่�เร�จะเรียนรู้เก่ียวกับสัตว์ป่�	 โดย
นักเรียนจะได้ฝึกทักษะก�ร	ฟัง	พูด	อ่�น	เขียน

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นในสวนสัตว์	 (ในแผ่นซีดี)	 แล้วในทุกคนห�
ภ�พสัตว์ท่ีได้ยินจ�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.	 เมื่อนักเรียนฟังเน้ือเร่ืองจบแล้ว	 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�กนั้นครูให้นักเรียนท่องกลอนพร้อมกันท้ังห้อง
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	 6.	 เม่ือนกัเรยีนท่องกลอนได้คลอ่งแลว้	ครใูหน้กัเรยีนออกแบบท่�ท�งก�รเคลือ่นไหวของสตัวป์�่
แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับเนื้อห�คำ�กลอน	(นักเรียนแสดงท่�ท�งประกอบ)	(สม	5.7)
	 7.	 ครูและนักเรียนร่วมกันบอกชื่อคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�ท่ีได้เรียนรู้ในวันนี้
	 8.	 นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดเก่ียวกับก�รฟัง	 โดยนักเรียนจะต้องเติมหม�ยเลขให้ตรงกับภ�พสัตว์
จ�กนั้นให้นักเรียนระบุอวัยวะท่ีสัตว์แต่ละชนิดมี	และเขียนโดยนำ�ชื่อสัตว์ม�ใส่ให้ตรงกับภ�พสัตว์	

ขั้นสรุป
	 9.	 ครแูละนักเรยีนรว่มกันสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ีเกีย่วกับ	ชือ่สตัว	์เสยีงรอ้งขอสตัว	์และอวยัวะ
ท่ีมี

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................………

ชั่วโมงที่	2	
ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
	 1.	 ครูกล่�วทักท�ยนักเรียนและทบทวนคำ�ศัพท์เก่ียวกับสัตว์ป่�ที่ได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่�นม�	 
โดยใช้บัตรภ�พรูปสัตว์ถ�มนักเรียน	 จ�กน้ันให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบ	 และสุ่มนักเรียนบ�งคน
บอกชื่อสัตว์	(ต	1.1	ป.2/3	สม.	4.1	4.5	4.6)
	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อห�ที่จะเรียนในวันนี้ว่�	 เกี่ยวกับสัตว์ป่�ซ่ึงนักเรียนจะได้ฝึก
ทักษะก�รฟัง	พูด	อ่�น	เขียนผ่�นเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถ�นท่ีแห่งหนึ่ง

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 ครใูหนั้กเรยีนดภู�พเก่ียวกับเหตกุ�รณ์ในหนังสือเรยีน	และลองเด�ว่�เหตุก�รณ์น้ีเกดิข้ึนทีไ่หน	
และเกิดข้ึนอย่�งไรบ้�ง	
	 4.	 ครูให้นักเรียนฟังเรื่องเก่ียวกับเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนสัตว์	 จ�กนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
เล่�เรื่องท่ีได้จ�กก�รฟัง	โดยเรียงลำ�ดับเหตุก�รณ์ท่ีเกิดก่อน-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	และพูดประโยคท่ีตรงกับภ�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.	 ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในวันน้ีเกี่ยวกับท่�ท�งและก�รเคล่ือนไหวของสัตว์
ชนิดต่�งๆ	

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชั่วโมงที่	3
ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
	 1.	 ครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	ทบทวนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่�โดยท่องเป็นบทกลอน
	 2.	 ครูชีแ้จงร�ยละเอยีดเก่ียวกับเน้ือห�ทีจ่ะเรียนในวนันี	้ซ่ึงนกัเรียนจะได้ฝึกก�รใชป้ระโยคบอกเล่�	 
ปฏิเสธ	และคำ�ถ�มเกี่ยวกับสิ่งท่ีสัตว์ป่�ส�ม�รถทำ�ได้	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	ครอูธิบ�ยเรือ่ง	ก�รใช	้can	โดยเขียนตัวอย่�งเปน็ประโยคบอกเล่�จ�กสัตว์แต่ละชนิดท่ีนักเรยีน
ได้เรียนม�	
	 	 เช่น	 monkey	–	It	can	run	.	It	can	climb	a	tree.
		 	 		 Parrot	–	It	can	fly.	It	can	walk.
	 		 จ�กนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่�งประโยคเกี่ยวกับสิ่งท่ีสัตว์ส�ม�รถทำ�ได้	(สม.	4.2	4.4)
	 4.	 เมือ่ครูประเมนิว่�	นักเรียนทกุคนมคีว�มเข�้ใจเร่ืองก�รใช้	can	แลว้	ครูอธิบ�ยเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ	 
ก�รใช	้cannot	(can’t)	เป็นก�รบอกว�่	ประธ�นไม่ส�ม�รถจะทำ�ส่ิงน้ัน	ๆ 	ได	้จ�กน้ันครูเขียนตวัอย่�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 

ท่ีข�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	
โดยเน้ือเร่ืองจะอธบิ�ยสิง่ทีน่กทัง้	2	ชนิดทำ�ได้และไม่ส�ม�รถทำ�ได้เป็นภ�ษ�อังกฤษ	และให้นักเรียน
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.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้	can	ในประโยคบอกเล่�	ประโยค
ปฏิเสธ	และประโยคคำ�ถ�ม
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ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	4	
ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน	
 1.	 ครกูล�่วทกัท�ยนกัเรยีน	และทบทวนเก่ียวกับสตัวป่์�จ�กนัน้ทบทวนเรือ่งก�รถ�มโดยใช้	Can	
it….?	ก�รตอบคำ�ถ�ม	Yes.	/	No.
	 2.	 ครูแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับเน้ือห�ท่ีจะเรียนในวันน้ี	 โดยนักเรียนจะได้ร้องเพลงท่ีเกี่ยวกับ
คว�มส�ม�รถต�่ง	ๆ 	ของสัตวแ์ตล่ะชนิดทีแ่ตกต�่งกนัซ่ึงนักเรียนไดรู้้จกัสัตวป่์�ในช่ัวโมงทีผ่่�นม�แล้ว	 
นักเรียนจะได้ฝึกก�รฟัง	พูด	อ่�นและเขียน

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 ครใูหนั้กเรยีนดภู�พในหนังสือเรียน	และรว่มกันสังเกตลักษณะพฤตกิรรมของสัตวแ์ต่ละชนิด
ก่อนท่ีจะไปร้องเพลง
	 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	ครใูห้นกัเรยีนทกุคนออกแบบท�่ท�งก�รเคลือ่นไหว
ของสัตว์ป่�	ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ีได้จ�กก�รฟัง	(นักเรียนแสดงท่�ท�งประกอบ)	(สม.	5.7)
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ขั้นสรุป
	 6.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อห�เกี่ยวกับเนื้อห�ของเพลงท่ีร้อง	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�ยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียนในวันนี้	ว่�จะเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของนก

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 ครอูธบิ�ยว�่นกมีอวยัวะอะไรบ้�ง	นกัเรยีนดูภ�พประกอบ	พรอ้มออกเสยีงช่ืออวยัวะ	(head,	
body,	wings,	tail,	eye,	feathers	and	beak)	(ต	1.1	ป.2/2	2/3)
	 4.	 จ�กน้ันครูให้นักเรียนฟังเร่ืองที่ เ ก่ียวกับขั้นตอนก�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�ส่ังจ�กครูและเพ่ือน	 
โดยครูจะพูดยกตัวอย่�งเช่น	draw	the	body	จ�กนั้นครูสุ่มให้นักเรียนบ�งคนบอกให้เพื่อนว�ดรูป
นก	draw	the….	
	 6.	 ครูให้นักเรียนอ่�นประโยคที่เกี่ยวกับก�รบอกลักษณะของนกแก้ว	 ซึ่งมีสีสัน 

ท่ีแตกต่�งกันออกไปแล้วห�รูปภ�พจ�กนั้นให้นักเรียนนำ�ตัวอักษร	a-d	เติมท้�ยประโยค
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ขั้นสรุป
	 7.	ครแูละนกัเรียนรว่มกันสรปุคว�มรูท้ีไ่ด้ในวนันี้โดยใหน้ักเรยีนทำ�แบบฝกึหดั	เขยีนบอกอวยัวะ
ส่วนต่�ง	ๆ	ของนก	แล้วสรุปก�รข้ันตอนก�รว�ดรูป

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	6	
ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
	 1.	 ครกูล�่วทกัท�ยนักเรยีน	ครทูบทวนคำ�ศพัทโ์ดยให้นกัเรยีนดูบัตรภ�พทีเ่กีย่วกับอวัยวะต่�ง	ๆ 	 
ของนก	ได้แก่	head,	tail,	body,	wings,	feather	and	beak	และให้นักเรียนพูดออกเสียง	จ�กนั้น
ครูทบทวนข้ันตอนก�รว�ดรูปของนก
	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดกิจกรรมท่ีจะให้นักเรียนทำ�ในวันนี้	ซ่ึงเกี่ยวกับก�รว�ดรูป	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 ครูแจกใบง�น	My	penguin	คนละ	1	ใบง�น	แล้วให้นักเรียนว�ด	penguin	และระบ�ยสี	
ต�มข้ันตอนก�รว�ดรูปท่ีเรียนในชั่วโมงท่ี	5	(สม.	5.7)
	 4.	 เมือ่นักเรยีนว�ดรปูระบ�ยสีเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว	ครใูห้นกัเรียนเขียนบอกลักษณะของ	penguin	
ของตนเอง	เช่น
	 	 -	My	penguin	has	got……,	it’s	got	a	black	and	white	body.
	จ�กนั้นครูให้นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนท่ีเป็นคู่ของตนเอง
	 5.	 เมื่อครูประเมินว่�นักเรียนพูดได้แล้ว	 จ�กนั้นครูให้นักเรียนนำ�เสนอผลง�นของตนเอง 
หน้�ชั้นเรียนจ�กใบง�น	My	penguin	

ขั้นสรุป
	 6.	ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จ�กกิจกรรมในวันนี้
ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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)	โดยใหนั้กเรยีนฟัง	(ในแผน่ซีด)ี	ซ่ึงคุณครจูะใช้เทคนิค
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.	 เม่ือนักเรียนออกเสียงคำ�ศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วย	 P	 และ	Q	 ได้ถูกต้องแล้ว	 คุณครูให้นักเรียน 

ดูภ�พสัตว์	 ให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์แต่ละชนิดเป็นภ�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.	 เม่ือคุณครูอธิบ�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)	แล้วคุณครูต้ังคำ�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�มรู้ท่ีได้เรียนในวันนี้	เกี่ยวกับก�รอ่�นออกเสียงคำ�	และ
ก�รบอกลักษณะ	คว�มส�ม�รถของสัตว์แต่ละชนิดท่ีแตกต่�งกันออกไป

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่	8
ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน
	 1.	 คุณครูกล่�วทักท�ยนักเรียน	ครูทบทวนคว�มรู้เดิมเรื่อง	can	
	 2.	 ครูชี้แจงร�ยละเอียดเนื้อห�ท่ีจะเรียนในวันนี้	

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
	 3.	 คุณครูใหน้กัเรียนดคูำ�ในต�ร�งท่ีกำ�หนดม�ให	้(หนงัสือ)	แล้วถ�มนกัเรียนว�่มีคำ�ว�่อะไรบ�้ง	
(run,	fly,	swim,	climb	a	tree)	หลังจ�กนั้นถ�มชื่อสัตว์ที่กำ�หนดม�ให้ว่�มีสัตว์ชนิดใดบ้�ง	(zebra,	
dolphin,	snake,	penguin)
	 4.	 ครอูธิบ�ยข้ันตอนก�รทำ�แบบฝกึหัด	จ�กน้ันให้นักเรยีนฟงัเรือ่ง	(แผน่ซดี)ี	แลว้ทำ�แบบฝกึหัด
(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.	 เม่ือนักเรยีนฟงัและเขยีนช่ือสตัวแ์ลว้คุณครแูละนักเรยีนรว่มกันพดูคุยเก่ียวกับสตัวแ์ละคว�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.	 เม่ือนักเรยีนเลือกประโยคไปเติมแล้วใหนั้กเรยีนระบ�ยสีภ�พสัตวใ์หต้รงกับท่ีนักเรยีนเขยีน
ประโยค
	 8.	 คุณครูให้นักเรียนดูภ�พ	 คุณครูถ�มนักเรียนว่�เป็นสัตว์ชนิดใด	 ให้นักเรียนบอกเป็นภ�ษ�
อังกฤษมีอวัยวะส่วนใดบ้�ง	ให้นักเรียนอ่�นประโยคแล้วเติมตัวเลขให้ตรงกับภ�พ

ขั้นสรุป
	 9.	คุณครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องท่ีเรียนในวันนี้

ผลการดำาเนินการสอน	/	ปัญหา	/	อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน304

ภาคผนวก ค.

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�ปีท่ี	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
 การสบืสอบทางวิทยาศาสตร ์

และจิตวิทยาศาสตร์
 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 

และดิจิทัล
 การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/

ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล
 การทำางานแบบรวมพลัง เป็น

ทีม และมีภาวะผู้นำา
 ทักษะชีวิตและความเจริญ

แห่งตน
 ทักษะการคิดขั้นสูง และ

นวัตกรรม

 รู้จักและปกป้องตนเอง
จากยาเสพติด

 ยาเสพติดหมายถึงอะไร
 นักเรียนรู้ประวัติความ

เป็นมาของยาเสพติด
หรือไม่ อย่างไร

 ยาเสพติดมีก่ีประเภท
 โทษของยาเสพตดิมอีะไร

บ้าง
 นกัเรยีนจะมีวธิปีอ้งกันตวั

เองจากยาเสพติดอย่างไร
 นักเรียนจะปกป้องชุมชน

จากยาเสพติดอย่างไร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษา
และพลศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ผลก�รเรียนรู้ 
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COMPETENCIES)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ
(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE) เนื้อห�ส�ระ (CONTENT)

ภ�ษ�ไทยเพื่อก�รสื่อส�ร

1. ดูภาพยนตร์สั้น และ ทำาความเข้าใจ
โดยใช้ประสบการณเ์ดมิ เก่ียวกับคำา
และประโยคเพือ่ใหต้นมีความรูค้วาม
เขา้ใจผูอ้ื่น เพลิดเพลินจากการฟงั ดู 
คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจเช่ือสิ่งที่  
ได้รับรู้ 

2.  พูด เล่าเรื่อง และตอบคำาถามหลัง
จากการดูภาพยนตร์สัน้ ได้ตรงความ
หมาย ชัดเจน มีเหตผุล ถกูกาลเทศะ 
มมีารยาท และ ถกูตอ้งตามอกัขรวิธี
จากแบบแผนที่ถูกต้องและสร้าง
ประโยค ใหม่ ๆ ที่ยากข้ึนอย่างค่อย
เป็นค่อยไป 

3. ใช้ภาษาเชญิชวนให้ชมุชนเห็นถงึโทษ
ของยาเสพตดิ โดยการ ใชป้ระสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 

4.  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยด้วย
ความสนุก และภูมิใจ โดย ใช้ความรู้
ท่ีมอียู่เดิม ในการพูด อา่น และเขียน
เพือ่เพิม่ประสบการณท์างภาษาและ
ความมั่นใจ

ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ
จิตวิทย�ศ�สตร์ 
1. ตัง้คำาถามสำาคัญเกีย่วกับเร่ืองทีเ่รียน

ไดอ้ยา่งมีเหตผุลและ สมัพันธ์กับเร่ือง
ที่เรียน 

2. วางแผนในการหาข้อมูล เพ่ือตอบ 
คำาถามที่สงสัย 

3.  นำาเสนอผลการจัดกระทำาข้อมูลเปน็
ท่ีเขา้ใจ อภิปรายผล และสรุปผลด้วย
แผนภาพประกอบข้อความ 

4. ออกแบบป้ายรณรงค์ โดยใช้ความรู้
พืน้ฐานดว้ยความ พยายาม และมุง่มัน่  
ผ่านข้ันตอนการระบุวัสดุอุปกรณ์
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  คิดว่าปญัหาทีเ่กิดขึน้ในภาพยนตร์สัน้

เรื่องน้ีเกิดจากอะไร 
 นักเรียนรู้จักยาเสพติดหรือไม่อย่างไร
 นักเรียนสืบค้นข้อมูลยาเสพติด 
 ยาเสพติดหมายถึง 
 นักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด

หรือไม่ อย่างไร
 ยาเสพติดมีก่ีประเภท
 โทษของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 
 นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากยาเสพติด

อย่างไร
 นกัเรยีนจะปกป้องชมุชนจากยาเสพติดอยา่งไร

คว�มรู้ Knowledge 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ท 1.1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/5 ท 2.1 ป.3/2) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 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)
ต้ังคำาถามและตอบคำาถามจากภาพยนตร์
สั้น เรื่องคิดผิดคิดใหม่
การสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด
บอกความหมาย ประวัติ ประเภท โทษ 
และการป้องกันตัวจากยาเสพติด
ตัง้คำาถามและตอบคำาถามจากเร่ืองทีอ่า่น
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
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ผลก�รเรียนรู้ 
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ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ
(SUGGESTED LEARNING EXPERIENCE) เนื้อห�ส�ระ (CONTENT)

ก�รรู้เท่�ทันสื่อ ส�รสนเทศ และดิจิทัล 
1. เลือกเน้ือหาที่มีประโยชน์ที่ได้จาก

สื่อสารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  
ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และ
ครอบครัว

2. เลือกข้อมูล สร้างข้อมูล สร้างสื่อในแบบ
ฉบับของตนเองได้ แล้วสื่อสารโดยคำานึง
ผลที่เกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืน

ก�รเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง/ตืน่รูท้ีม่สีำ�นกึส�กล 
1. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ต่อครอบครัว ชั้นเรียน โรงเรียน และ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็น 
สมาชิกของชุมชน 

2. ร่วมกับผู้อ่ืนแสวงหาทางออกอย่างเป็น
เหตุเป็นผล เมื่อเผชิญกับปัญหา ความ
ขัดแย้ง หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน 

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา หรือ
แก้ไขปัญหาส่วนรวมท่ีเหมาะสมตามวัย

ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีม 
และมีภ�วะผู้นำ� 
1. ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดกำาหนด

เป้าหมายร่วมกัน ทำางานร่วมกันตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมายทั้งการ
เป็นผู้นำาจูง ใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานตาม
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

จัดทำาข้ึนติดไว้ที่กระดานความรู้ในโรงเรียน 
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) 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ว 8.1 ป.3/2 ป.3/2 ป.3/3  
ป.3/6 ป.3/8) 
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและ
พลศึกษา 
(พ 5.1 ป.3/2) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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
 จัดทำาและตกแต่งป้ายรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด
 การคิด การออกแบบ และ

การวางแผนการทำางาน
 การคิดสร้างสรรค์
 การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน
 การใช้คำาถามและตอบคำาถาม 
 การส่ือสารให้ผู้อืน่เข้าใจอย่าง

ชาญฉลาด
 การเปน็ผู้นำาผู้ตามและเคารพ

ผู้อ่ืน
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) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
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ก�รวัดและประเมินผลเสนอแนะ Suggested Assessment
Formative

สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำาถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำางานในแต่ละข้ันตอน 
เพื่อแก้ปัญหา กระตุ้น และต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำานึกสากล
Summative 

 1. สะท้อนคิด และสะท้อนผลเพื่อประเมินการทำางาน และผลงาน โดยระบุสิ่งที่ทำาได้ดี สิ่งที่
ควรพัฒนา พร้อมหลักฐานอ้างอิง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการทำางานของตนเอง
และกลุ่ม
 2. ทำาปา้ยรณรงคป์อ้งกนัยาเสพตดิ โดยใช้ประสบการณแ์ละความรูท่ี้ไดร้บัจากการเรียนหนว่ย
การเรียนรู้ของตนมาประกอบ และนำาป้ายที่ทำาข้ึนมาเผยแพร่ให้แก่ชุมชน 

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�รเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส่วนร่วมและสำ�นึกส�กล	
	 -	 ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�	
	 -	 ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน	
	 -	 ทักษะก�รคิดข้ันสูง	และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
	 ท	1.1	ป.3/2		 อธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�และข้อคว�มท่ีอ่�น	
	 ท	1.1	ป.3/3		 ต้ังคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่�น	
	 ท	1.1	ป.3/2		 สรุปคว�มรู้และข้อคิดจ�กเรื่องท่ีอ่�นเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	
	 ท	3.1	ป.3/1		 เล่�ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นคว�มรู้และคว�มบันเทิง	
	 ท	3.1	ป.3/2		 บอกส�ระสำ�คัญจ�กก�รฟังและก�รดู	
	 ท	3.1	ป.3/3		 ต้ังคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู	
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	 ท	3.1	ป.3/4		 พูดแสดงคว�มคิดเห็นและแสดงคว�มรู้สึกจ�กเรื่องท่ีฟังและดู	
	 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 

	 	 ท้องถ่ิน	
	 ส	21	ป.3/2	 บอกพฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 

	 	 ท่ีหล�กหล�ย	
	 ว	3.1	ป.3/2		 อธิบ�ยก�รใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด
	 ว	8.1	ป.3/1	 ต้ังคำ�ถ�มเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษ�ต�มท่ีกำ�หนดให้และคว�มสนใจ	
	 ว	8.1	ป.3/2		 ว�งแผนก�รสังเกต	เสนอวิธีสำ�รวจตรวจสอบ	ศึกษ�ค้นคว้�	โดยใช้คว�มคิด 

	 	 ของตนเอง	ของกลุ่มและค�ดก�รณ์สิ่งท่ีจะพบจ�กก�รสำ�รวจตรวจสอบ	
	 ว	8.1	ป.3/3	 เลือกใชว้สัดอุปุกรณ์	เคร่ืองมือท่ีเหม�ะสมในก�รสำ�รวจตรวจสอบ	และบนัทึก 

	 	 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�งเป็นขั้นตอนต�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�งมีข้ันตอนและนำ�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		 ระบุสิ่งท่ีชื่นชมและสิ่งท่ีควรปรับปรุงในง�นทัศนศิลป์ของตนเอง	
	 ศ	1.1	ป.3/10	 บรรย�ยลักษณะรูปร่�ง	 รูปทรง	 ในง�นก�รออกแบบส่ิงต่�ง	 ๆ	 ท่ีมีในบ้�น 

	 	 และโรงเรียน
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบบแผนในก�รออกแบบก�รเรียนรู้เน้นสมรรถนะระดับชั้นประถมศึกษ�ปีท่ี	3
ชื่อหน่วย	ฉล�ดซ้ือ	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/ตื่นรู้ที่มี 

สำานึกสากล
• การสบืสอบทางวทิยาศาสตร ์และ  

จิตวิทยาศาสตร์ 
• การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

และดิจิทัล

• เราควรรับประทานอาหาร
ก่อนมาโรงเรียนหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

• เพราะอะไร ในแต่ละวัน 
เราต้องรับประทานอาหาร
ให้ครบทั้ง 3 มื้อ

• อาหารหรือขนมที่นักเรียน
ชอบรับประทานคืออะไร  
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

• ชมคลิปอาหารหลัก 5 หมู่ 
• นักเรียนมหีลกัในการเลอืกซ้ือ 

อาหารหรือขนมอย่างไรจึง
จะเกดิประโยชนต์อ่รา่งกาย

• นักเรยีนไดร้บัเงินมาโรงเรยีน
วันละก่ีบาท 

• หากเงินเหลือในแต่ละวัน
จะทำาอย่างไร

• ชมคลิปการ์ตูนเศรษฐกิจ
พอเพียง

• นักเรียนจะปรับพฤติกรรม
การใชจ้า่ยอย่างไรให้เหมาะ
สมและคุ้มค่ากับตนเอง

• นักเรียนรู้จักบันทึกรายรับ-
รายจ่ายหรือไม่ เหตุใดต้อง
ทำาบันทึกรายรับ-รายจ่าย

• บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
มีประโยชน์อย่างไร

• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
• กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี
• กลุ่มสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระภาษาไทย 
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
• กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

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 เล่าเร่ืองและตอบคำาถามได้

ตรงความหมาย ชัดเจน มีเหตุผล  
ถูกกาลเทศะ มมีารยาทและถูกต้องตาม 
อักขรวิธีจากแบบแผนท่ีถูกต้องและ
สร้างประโยคใหม่ๆ ที่ ยากข้ึน อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 

2. พูด อ่านและเขียนภาษาไทยด้วย
ความสนุกและภูมิใจ โดยใช้ความรู้
เพ่ิมในการพูด อ่านและเขียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ทางภาษาและความ
มั่นใจ

คณิตศ�สตร์ในชีวิต ประจำ�วัน
1. คดิในใจอยา่งคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยำา 

ในการบวก ลบ คูณ หาร รวมทั้งคิด
หาวิธีการแก้ปัญหาและคำาตอบท่ี  
หลากหลายจากสถานการณท่ี์กำาหนดให้

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร
1. ฟงัหรืออา่นเข้าใจคำาศัพท ์วลี ประโยค

สั้น ๆ รวมไปถึงคำาสั่งท่ีใช้บ่อย ๆ  
ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียน 

2. สามารถใช้คำาศัพท์ วลีสั้น ๆ และ 
สำานวนที่ใช้ในการส่ือสารเร่ืองราว 
ในชวีติประจำาวนัเพือ่สือ่สาร บรรยาย 
ข้อมูลส่วนบุคคล สี ตัวเลขพื้นฐาน 
สิง่ของพืน้ฐาน กจิวัตร ประจำาวันฯลฯ

ทกัษะอ�ชพีและก�รเป็นผูป้ระกอบก�ร
1. ใช้เงินอย่างพอดี มีเหตุผล มีการเก็บ

ออมอย่างเหมาะสม
ทักษะชีวิตและคว�มเจริญแห่งตน
1. เลือกกินเลือกใช้อย่างพอดีและ 

มีประโยชน์กับตน 
2. กำาหนดเปา้หมายในการทำางานต่าง ๆ   

ในชีวิต ประจำาวัน และดำาเนินงาน
จนสำาเร็จ

ก�รรู้เท่�ทันสื่อส�รสนเทศและดิจิทัล
1. รู้จักและเลือกใช้เคร่ืองมือและแหล่ง

สือ่สารสารสนเทศ ในการสบืคน้ เข้าถึง 
ขอ้มูลทีต้่องการอยา่งเหมาะสมกบัวัย

ตอนท่ี 1 รับประท�นอย่�งไรให้มปีระโยชน์
(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
คำาถามสำาคัญ:
• เราควรรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียน

หรือไม่ เพราะเหตุใด 
• เพราะอะไร ในแต่ละวันเราต้อง 
• รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ
• อาหารหรอืขนมทีนั่กเรยีนชอบรบัประทาน

คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
• กระตุ้นความสนใจของผูเ้รยีนด้วยการให ้

นกัเรียนดภูาพอาหาร/ขนม/เคร่ืองดืม่ท่ี
มีขายทั่วไปตามร้านค้าหรือร้านอาหาร

• ครูให้นักเรียนบอกชื่ออาหาร ขนมและ
เครื่องด่ืมในภาพโดยบอกเป็นคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านชื่ออาหารและ
เขียนลงในใบงานที่ครูแจกให้ 

• ให้นักเรยีนเขยีนบอกช่ืออาหาร ขนมและ 
เคร่ืองด่ืมที่ตนชอบ พร้อมบอกเหตุผล 
ที่ชอบ และส่วนประกอบของอาหารลง
ในใบงานที่ครูแจกให้

หลักก�รเลือกซื้อ 
คำาถามสำาคัญ :
• นักเรียนมีหลกัในการเลอืกซ้ืออาหารหรือ

ขนมอยา่งไรใหเ้กดิประโยชนต่์อร่างกาย
• ครูให้นักเรียนทบทวนชื่ออาหาร ขนม 

เคร่ืองด่ืม เป็นภาษาไทยกลาง ภาษา 
อังกฤษ และภาษาท้องถ่ิน 

• ให้นักเรียนจับคู่ตามความพอใจและ
แสดงบทบาทสมมตผิลดัเปลีย่นกันเปน็
ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้บทสนทนาสั้น ๆ 
เป็นภาษาไทยกลางและภาษาอังกฤษ  
ภาษาท้องถ่ินโดยใช้วิธีการจับฉลาก

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) 
กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2) 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
(ต 1.1 ป.3/1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(ง 1.1 ป.3/1)
กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
( พ  1 . 1  ป . 3 / 3  พ  4 . 1  
ป.3/2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ศ 1.1 ป.3/1)

• การรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน์
• หลักในการเลือกซื้ออาหาร
• เงิน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
• การเก็บออม
• ภาษาไทยมาตรฐาน
• ภาษาถ่ิน
• คำาภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย
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ผลก�รเรียนรู้
(Learning outcome/

specific competencies)

ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้เสนอแนะ 
(Suggested Learning Experience)

เนื้อห�ส�ระ
(Content)

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
1. ชีแ้จงเหตุผลการตัดสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ   

ชีวิตประจำาวันของตน และบอกได้
ว่าการตดัสินใจของตนมีความเหมาะสม 
อย่างไร

ก�รเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี 
สำ�นึกส�กล
1. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ชั้นเรียน 
โรงเรียนและชมุชนไดอ้ย่างเหมาะสม 
ในฐานะ เป็นสมาชิกของชุมชนน้ัน

ก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีมและ 
มีภ�วะผู้นำ� 
1. ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด  

กำาหนดเปา้หมายรว่มกนั ทำางานรว่มกนั 
ตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 
ทัง้การเป็น ผูน้ำาจูงใจให้ผูอ่ื้นปฏบัิตงิาน 
ตามเปา้หมาย และปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ 
สมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ  
อย่างไว้ใจกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ที่กำาหนดร่วมกัน

2. รับฟงัความคดิเห็นของผูอ่ื้นอยา่งตัง้ใจ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

3. ประสานความคิด ปรบัตัว สรา้งความ
เข้าใจเพือ่ความสขุในการทำางาน เล่น 
และอยู่ร่วมกัน 

ก�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตร์และ
จิตวิทย�ศ�สตร์
1. ต้ังคำาถามสำาคัญเกีย่วกบัปรากฏการณ์

ตา่ง ๆ  ทีพ่บในชวีติประจำาวนั 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

• ครูเปดิคลปิการ์ตนู “อาหารหลกั 5 หมู”่ 
ให้นกัเรียนดูแล้วต้ังคำาถามให้นกัเรียนตอบ 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเรื่อง 
“อาหารท่ีมปีระโยชน”์ พร้อมออกแบบ
และเขียนเชญิชวนให้ ทุกคนรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ลงในกระดาษที่ครู
แจกให้และตกแต่งให้สวยงาม 

• นำาผลงาน “อาหารที่มีประโยชน” ติด
บอร์ด ผลงานเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืน
ได้อ่านและนำาเสนอหน้าเสาธง

ตอนที่ 2 รู้คิด รู้ออม
(ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
คำาถามสำาคัญ :
• นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละก่ีบาท 
• หากเงินเหลือในแต่ละวันจะทำาอย่างไร 
• นักเรียนนำาเสนอความคิดเห็นของตนเองว่า

หากมีเงนิเหลอืจะทำาอย่างไร โดยครูเขยีน
คำาตอบของ นักเรียนทกุคนบนกระดาน 

• แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน 
• ให้นักเรียนเล่นเกม “การคิดเงิน” ครู

กำาหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันคิดหาคำาตอบ โดยทำาใน 
ใบงานท่ีครูแจกใหแ้ละใหค้ะแนนเปน็กลุม่

• ครูเฉลยคำาตอบบนกระดานทีละข้อ 
ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ของงานในกลุ่มตนเอง เมื่อตอบถูก 
ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน

คำาถามสำาคัญ
• นกัเรยีนรูจั้กบันทึกรายรบั-รายจ่ายหรอืไม่
• ครูสอบถามนักเรียนวา่นักเรียนรู้จักบนัทึก 

รายรับ-รายจ่ายหรือไม ่และบนัทึกรายรับ- 
รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร

• นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์และ 
ความสำาคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย

• ครนูำาใบงาน/รปูเลม่บันทึกรายรบั-รายจา่ย
มาให้นักเรียนพจิารณาและสงัเกตการณ์
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) 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์(ค 2.2 
ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3) 
กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(ส 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ) 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(ง 3.1 ป.3/1) 
กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
(พ 4.1 ป.3/3)
• เขียนบันทึก
• การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน
• 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)
กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(ส 1.2 ป.3/1 ป.3/2)
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
(ต 1.2 ป.3/1 ป.3/3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(ง 3.1 ป.3/1)
กุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
(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)

• ครนูำาใบงาน/รปูเลม่บันทึกรายรบั-รายจา่ย
มาให้นักเรียนพจิารณาและสงัเกตการณ์
บันทึกรับจ่าย

• แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม ๆ  
ละ 3 คนแลว้ฝกึใหน้กัเรยีนบันทึกรายรบั-
รายจ่ายตามรายการที่ครูกำาหนดให้

• ใหนั้กเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันเขยีนบนัทกึ
รายรบั-รายจ่าย โดยกำาหนดรายการเอง
เป็นเวลา 3 วัน

• นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน 
หน้าชั้นเรียน

• เห็นคุณค่าและมทัีกษะในการสรา้ง
เสรมิสขุภาพของตนและครอบครวั

• เห็นคุณค่าของการใช้จ่ายเงิน
• ตระหนักถึงความจำาเป็นในการเลอืก

ซื้อสินค้าและบริการ
• ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

เก็บออม
• ภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษาไทย

ก�รวัดและประเมินผลสมรรถนะ (Suggested Assessment)
(วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ ในการวัดและประเมินผล)

Formative	:	
สังเกต สัมภาษณ์ ตั้งคำาถามเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างการทำางานในแต่ละ
ข้ันตอนเพื่อแก้ไข กระตุ้นและต่อยอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
การทำางานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำา

Summative	:
1.  สะท้อนคดิและสะท้อนผลเพ่ือประเมนิการทำางานและผลงานโดยระบุส่ิงท่ีทำาไดด้แีละ

ส่ิงที่ควรพัฒนาพร้อมอ้างอิงหลักฐานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการ
ทำางานของตนเองและกลุ่ม

2.  เขียนเชิญชวนให้พี่ ๆ น้อง ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยใช้ประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในหน่วยการเรียนน้ีของตนมาประกอบ

แหล่งเรียนรู้ที่เสนอแนะ (Suggested Resource)
•  ร้านค้า
•  ห้องสมุด

เน้ือห�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�รเปลี่ยนแปลงของภ�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
	 สมรรถนะหลักท่ัวไป	 	 ก�รเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีสำ�นึกส�กล
	 สมรรถนะหลักท่ัวไป			 ก�รทำ�ง�นแบบร่วมพลัง	เป็นทีม	และมีภ�วะผู้นำ�
	 สมรรถนะหลักท่ัวไป			 ทักษะก�รคิดข้ันสูง	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�พประกอบท่ีพบเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัว	ได้
อย่�งคล่องแคล่วถูกต้อง
	 		 1.2	 ฟัง	ดู	และอ่�นคำ�ควบกลำ้�ในส่ือต่�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�รสืบสอบท�งวิทย�ศ�สตรแ์ละจิตวิทย�ศ�สตร	์(Scientific	inquiry	and	Scientific	Mind)
	 		 3.1	 แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม	 เปรียบเทียบข้อมูลได้ถูกต้อง	 นำ�เสนอผลก�รจัดทำ�ข้อมูล
เป็นท่ีเข้�ใจ
	 4.	 ก�รเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม	และสำ�นึกส�กล	(Active	Citizen	and	Global	Mindedness)
	 	 4.1	 ปฎิบัติต�มบทบ�ทและหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบต่อช้ันเรียนได้อย่�งเหม�ะสม	 
ในฐ�นะเป็นส�มชิกของชุมชนนั้น
	 	 4.2	 อยู่ร่วมกันอย่�งเอื้ออ�ทร	รักษ�สิทธิของตนเอง	โดยเค�รพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
	 	 4.3	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่�งพ่ึงพ�อ�ศัยกันทั้งผู้ที่อยู่ในช้ันเรียนด้วยคว�มเข้�ใจ 
ในคว�มแตกต่�งในด้�นอ�ยุ	เพศ	คว�มถนัด	ฐ�นะ	และบทบ�ทหน้�ท่ี
	 	 4.4	 ร่วมกบัผู้อ่ืนแสวงห�ท�งออกอย่�งเปน็เหตุเปน็ผล	เม่ือเผชญิหน้�กบัปญัห�	คว�มขัดแย้ง	 
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�ทท่ี
ได้รับมอบหม�ย	ท้ังก�รเป็นผู้นำ�จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติต�มเป้�หม�ย	และปฏิบัติหน้�ท่ีในฐ�นะสม�ชิก
กลุ่มด้วยคว�มรับผิดชอบ	อย่�งไว้ว�งใจกัน	เพื่อบรรลุเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดร่วมกัน
	 		 5.2	 รับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่นอย่�งต้ังใจ	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	 มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใส	มองโลกในแง่บวก
	 7.	ทักษะก�รคิดข้ันสูง	และนวัตกรรม	(Higher	Order	Thinking	Skills	and	Innovation)
	 		 7.1	ส�ม�รถคิดคล่อง	คิดหล�กหล�ย	เกี่ยวกับคำ�	ควบกลำ้�	ร	ล	ว	ในสิ่งต่�ง	ๆ	ท่ีอยู่รอบตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 นักเรียนส�ม�รถร่วมกัน	 ฟัง	 คิด	 อ่�น	 สังเกต	 แยกแยะคำ�ท่ีเป็นคำ�ควบกลำ้�ท่ีพบ 

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. นักเรยีนช่วยกนัเปรยีบเทยีบ คำาควบกลำา้ 
บนกระดานดำา ของแต่ละกลุม่ ว่ากลุม่ใด 
เขียนถูก เขียนผิด ได้คะแนนมาก  
ได้คะแนนน้อย 

4. ครูต้ังคำาถาม กระตุ้นเก่ียวกับคะแนน
ของแต่ละกลุ่มว่า กลุ่มที่เขียนผิด ขาด
อะไร กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยขาดอะไร

5

10

15

30

ทักษะชีวิตและก�รเจริญแห่งตน
- มสีมาธ ิเปดิใจ จิตใจ จดจ่อ พรอ้มกับรบัการเรยีนรู้ 

ทำาจิตใจ ให้เข้มแข็ง ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ สามารถ
นอ้มนำาหลกัศาสนาทียึ่ดถือมาเปน็เคร่ืองยึดเหนีย่ว
ในการเรียนรู้

ทักษะก�รทำ�ง�นแบบรวมพลัง เป็นทีมและมภี�วะผู้นำ�
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความคิด ความเต็มใจ 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เป้าหมาย

ทักษะภ�ษ�ด้�นก�รส่ือส�ร
- แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก

นึกคิด โดยใชค้วามรูท้างหลกัภาษาและการใชภ้าษา
ร่วมกับประสบการณ์ของตนตามวัย ผ่านการคิด
วเิคราะห์ ไตร่ตรองและแกป้ญัหา อย่างมีสติ เทา่ทนั 
และสร้างสรรค์

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 -  คิดพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเร่ือง

นั้นอย่างพอเพียง 
 -  สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินข้อมูลและ

เหตุผล สามารถสรุปความเข้าใจ และให้ความเห็น
ในเร่ืองนั้น ๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2

กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้ เวล� สอดคล้องกับสมรรถนะ
1.  นักเรียนช่วยกันออกแบบ  

บัตรคำา คำาควบกลำ้า

2.  นัก เรี ยนช่ วยกันวางแผน  
การทำางานตามลำาดับขั้นตอน  
โดยมหัีวหนา้กลุม่ รองหัวหนา้กลุม่  
กำาหนดวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ  
ในการจัดทำาบัตรคำา ควบกลำ้า

30

20

ทักษะก�รคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
 -  ลงมือ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ

ผู้อื่นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 -  ใช้วิจารณญาณ มีการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ   

บนฐานข้อมูล เหตุผล หลักฐาน รวมท้ัง
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 ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กำาหนดร่วมกัน

 -   รับฟังความคิดเห็นอย่างต้ังใจ 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 รวมท้ัง
การพิจารณาอย่างรอบคอบด้านเหมาะสม 
รวมท้ังความเชื่อและบรรทัดฐานสังคมและ
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. สืบค้นหาความรู้เก่ียวกับการ
คำาบัตรคำา คำาควบกลำ้า ตรวจแบบันทึก แบบบันทึกผลการปฏิบัติ

งานรายกลุ่ม
3. ประเมินความเป็นไปได้ของ

งานท่ีทำา
สังเกตการ
ตอบคำาถาม

แบบสังเกตการณ์
ตอบคำาถาม

4. วางแผนการทำาบัตรคำาควบกลำา้  
อย่างเป็นข้ันตอน 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
สำาหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

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				ต้ังเคียงศิริสิน	
	 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�วงศ์ 
	 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�ไทยเพ่ือก�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
		 		 ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
	 		 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



รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน                   ระดับประถมศึกษาตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน325

ภาคผนวก ง.

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�ท่ี	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�ยสุรศักด์ิ			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�รย์สืบศักด์ิ			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�ยสวัสด์ิ	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�ยศักด์ิเดช	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 ส่ือ  
 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�ยทวีศักด์ิ			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�ยธีรศักด์ิ		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�		คุ้มจ่ัน
	 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.สมศักด์ิ		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
ตอนต้นสำาหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ไปใช้ประโยชน์

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ใช้เอกสารเล่มน้ี
ตอบเเบบเเสดงความคิดเห็นในการนำาหนังสือไปใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นข้อมูลให้สำานักงานฯ	ได้นำาไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
เเละขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสน้ี




